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Förord 
Under tre år har vi vid Avdelningen för svenska språket vid Växjö uni-
versitet arbetat med ett projekt som har den skrivande studenten i fokus. 
Projektet har inneburit att vi vid den s.k. Textverkstaden har gett stu-
denter råd om akademiskt skrivande. Vi har också kartlagt och analyse-
rat olika akademiska diskurser och textmönster samt utvecklat kurser för 
både studenter och lärare. Jag har haft förmånen att arbeta med detta på 
halvtid under de tre åren tillsammans med professor Jan Einarsson och 
fyra texthandledare: Sofia Ask, Christina Lindsten, Christian Waldmann 
och Annette Årheim. 

Utbildningsdepartementets rekryteringsdelegation har finansierat pro-
jektet, vilket har inneburit att universitet har fått extra resurser. Dessa har 
gjort att vi har kunnat utveckla många idéer och samla olika erfarenheter. 
En del av dessa finns beskrivna i den här rapporten tillsammans med 
exempel på den forskning som knutits till Textverkstaden. 

Inledningsvis beskrivs projektet av Jan Einarsson som också var den 
som tillsammans med dåvarande vice ordförande i studentkåren, Fredrik 
Ström, ansökte om medlen från rekryteringsdelegationen.  

Därefter följer tre bidrag som med olika perspektiv tar upp rådgivning 
till studenter. Studentkårens Jakob Ejeson jämför Textverkstaden med en 
liknande verksamhet vid ett universitet på Hawaii, Christina Lindsten, 
som är handledare i Textverkstaden, beskriver hur rådgivningen till stu-
denterna går till, och Robert Ryan, FD i engelska, diskuterar om universi-
tetet borde utöka rådgivningen till att omfatta även handledning i att 
skriva på engelska.  

Artiklarna om texthandledning följs av artiklar om undervisning och 
utvecklingsarbete som bedrivits om det akademiska skrivandet. Gunilla 
Byrman, docent i nordiska språk, redogör för universitetets kurser i aka-
demiskt skrivande för doktorander, jag själv presenterar exempel på hur 
universitetet arbetat med utveckling av kompetens i akademiskt skrivan-
de, och lärarstudenten Justina Strömqvist beskriver hur hon blivit en 
skrivande student.  

Huruvida en språklig klassresa är en förutsättning för högskolestudier 
och om de språkliga uttrycken måste ändras bara för att man börjar stu-
dera på högskolan diskuteras därefter av Jan Einarsson. Artikeln grundar 
sig på den föreläsning som han höll på Rekryteringsdelegationens slut-
konferens hösten 2004. Det akademiska språket tas även upp i Ulrika 
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Matholds artikel som bygger på hennes C-uppsats i nordiska språk om 
psykologidiskursen här vid universitetet.  

Slutligen följer fyra bidrag som visar hur projektet forskningsanknu-
tits. Först kommer två artiklar av Sofia Ask, som är doktorand i svenska 
med didaktisk inriktning. Den första tar upp vilka skriftspråkliga kompe-
tenser som studenterna måste tillägna sig för att klara det akademiska 
skrivandet, och den andra presenterar en enkätundersökning om hur 
svenskämnet på gymnasiet förbereder studenter inför högskolestudier. 
Därefter beskriver Jan Einarsson sin övergripande språksociologiska teori 
om ett vidgat lektbegrepp. Efter denna avslutas boken med en forsk-
ningsöversikt om akademiskt skrivande som mynnar ut i ett förslag till 
forskning med stöd av Einarssons lektteori; denna artikel har jag skrivit 
tillsammans med mina kolleger Christina Lindsten och Sofia Samuelsson.  

Projektet har regelbundet diskuterats i en relativt informell lednings-
grupp bestående av representanter från Studentkåren i Växjö, Student-
centrum, Planeringsavdelningen och Institutionen för humaniora. Jag vill 
passa på att tacka gruppens representanter för det arbete som lagts ner 
och för intresset och engagemanget. Jag vill också tacka alla andra som 
engagerats i projektet – både personal och studenter. Tack även till skri-
benterna i denna rapport, till Alan Crozier som redigerat artikeln på eng-
elska och till Magnus Nilsson som varit teknisk redaktör. 

Jag bedömer projektet som mycket lyckat eftersom det har satt igång 
en viktig rådgivningsverksamhet som den 1 januari 2005 blev permanent 
vid Växjö universitet. Vi har dessutom höjt vår handledarkompetens och 
startat undervisning om akademiskt skrivande, och vi har fått impulser 
till forskning. Allt har inspirerats av projektet Textverkstaden som har 
haft den skrivande studenten i fokus.  

 
Växjö i juli 2005 
 
Maria Lindgren, FD i nordiska språk 
Föreståndare för Växjö universitets textverkstad 
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Textverkstad vid Växjö 
universitet 

Jan Einarsson 

I utredningen ”Mångfald i högskolan” (SOU 2000:47, s. 6) föreslogs en 
satsning på svenska språket, och utredningen hänvisade i det samman-
hanget bl.a. till verksamheter som innebär språkstöd för nya studenter, 
s.k. språkverkstäder. I utredningstexten hänvisades också till en sådan 
verksamhet vid Södertörns högskola, där den har visat sig ge goda re-
sultat. Språkverkstaden i Södertörn fick lite senare en motsvarighet vid 
Umeå universitet. 

I slutet av 2004 fanns det ett femtontal språkverkstäder vid landets 
lärosäten (Vision och verksamhet 2004, s. 139). Många av dessa har finan-
sierats genom anslag från Rekryteringsdelegationen ”som haft Regering-
ens uppdrag att stimulera rekryteringsaktiviteter vid universitet och hög-
skolor. Det övergripande syftet är att minska den sociala och etniska 
snedrekryteringen och att öka engagemanget och kraften i högskolornas 
arbete för breddad rekrytering och mångfald i högskolan” (a.a., s. 4). De 
flesta högskolorna i landet driver nu språkverkstäder i egen regi efter det 
att Rekryteringsdelegationen har upplösts vid årsskiftet 2004/2005, och 
ett trettiotal personer som arbetar med dessa verkstäder ingår nu i ett 
nätverk med syftet att utbyta erfarenheter, sprida kunskaper och alltså 
kompetensutveckla verkstadspersonalen.  

Mångfaldsutredningen hänvisade vidare till en satsning på ett ”Språk-
ligt basår” vid Lärarhögskolan i Stockholm. Detta är en förberedande ut-
bildning för dem som vill bli lärare och som har ett annat modersmål än 
svenska. Genom basårsutbildningen vill man stimulera fler studerande 
med mångkulturell bakgrund att utbilda sig till lärare, eftersom det finns 
ett stort behov av flerspråkiga lärare med dubbel kulturkompetens i sam-
hället. Utbildningen i Stockholm bedrivs på heltid och omfattar 40 
veckor. Det är där fråga om en kraftfull satsning för att ge tvåspråkiga 
studerande fullgod kommunikativ kompetens för teoretiska och praktis-
ka studier.  
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I rekryteringsdelegationens slutrapport (a.a., s. 9 ff.) beskrivs 16 olika 
sådana s.k. collegeutbildningar, där högskolor samarbetar med gymnasi-
eskolor, folkhögskolor och bildningsförbund med syftet att rekrytera per-
soner från studieovana miljöer till högskoleutbildning. 

Det gemensamma målet vid olika högskolor är alltså att bredda rekry-
teringen och öka mångfalden, och behoven är säkert i stort sett desamma 
överallt. Men verksamheterna har fått något olika utformning vid olika 
lärosäten beroende på olika idéer och resurser. Sammantaget kan man 
dock påstå att insatserna för att närma sig målet har spritt sig, och an-
strängningarna har intensifierats under 2000-talets allra första år.  

Insatserna som vi gör vid Textverkstaden i Växjö bygger på insikten 
om att det inte bara gäller att locka studenter till universitetets olika ut-
bildningar, utan också att stödja de studerande när de väl har påbörjat 
sina studier. Som en del av det här stödet har vi sedan höstterminen 2002 
erbjudit hjälp åt studenter att bli bekanta med universitetets textvärldar 
och hjälpt dem att utveckla sin förmåga att skriva sådana texter som 
krävs för lyckade universitetsstudier. Vi har alltså börjat med att inrikta 
oss mot skrivandet (inte talandet som på en del håll också ingår i verk-
samheten) som ju är centralt i den akademiska verksamheten. I universi-
tetets profilområde ”Utbildning och didaktik” och forskningsarenan 
”Mångfald och stadieövergångar” har vi uppmärksammat att vid över-
gången till universitetsutbildningen vållar just skrivandet problem för 
många studenter, liksom vid de stadieövergångar som finns inom uni-
versitetet mellan grund- och påbyggnadsutbildning och mellan påbygg-
nads- och forskarutbildning.  

När jag här talar om stadieövergångar och de svårigheter som kan vara 
förknippade med dessa, så tänker jag i första hand på de språkliga svå-
righeterna. Dessa är intimt förknippade med undervisningsformerna och 
kunskapsinnehållet, som ju i de allra flesta fallen förmedlas, lärs in, ut-
vecklas och kontrolleras med hjälp av språket. Med språkliga menar jag 
inte bara språkets form på en ytlig nivå, utan framför allt vad man gör 
språkligt: refererar, beskriver, analyserar, kritiserar etc., enligt de olika 
normer och textmönster som finns inom olika ämnen.  

I en studie från Institutionen för nordiska språk i Stockholm redovisar 
Mona Blåsjö en undersökning som tyder på att studenter som skrivit en 
språkligt dålig B-uppsats inte har utvecklat sitt skrivande i sin C-uppsats. 
Studenter som däremot har skrivit en bra B-uppsats har utvecklats mer. 
Man skulle ju annars kunna tro att den som är språkligt osäker från 
början skulle ha kommit längre i förhållande till utgångsläget. Men så är 
det alltså inte. De säkrare skribenterna lär sig framför allt vad som är 
viktigt att göra med språket i en uppsats: inte bara referera, rada upp 
fakta och beskriva, utan också att jämföra, argumentera och dra slut-
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satser. Det handlar här alltså återigen inte i första hand om ytspråkliga 
fenomen utan om att tänka vetenskapligt och att redogöra språkligt klart 
för sina tankar och resultat i en tydlig och logiskt uppbyggd text. Att ut-
veckla ett sådant tänkande och skrivande är en process som inte är avslu-
tad efter en första universitetsuppsats, utan den måste fortgå också under 
den fortsatta högskolekarriären – även efter en eventuell doktorsexamen. 

Den landsomfattande verksamhet som jag kort har beskrivit ovan 
breddar rekryteringen till universiteten och högskolorna och ökar mång-
falden där, det är jag övertygad om. När presumtiva studenter får klart 
för sig att de kan få vägledning in i universitetets textvärldar, kommer 
det att minska deras farhågor för att söka sig till högre utbildning. Fram-
för allt gäller detta sannolikt studenter som nu är underrepresenterade. 
Dessutom kan verksamheten vara ekonomiskt lönsam: ”Att studenterna 
har tillgång till språkträning kan i många fall bidra till att de fullföljer 
sina påbörjade studier, vilket med hänsyn till resursfördelningssystemet 
innebär att verksamheten blir självförsörjande” (Vision och verksamhet 
2004:139). 

Verksamheten vid Textverkstaden vid Växjö universitet beskrivs ur 
olika aspekter i den här boken. Här ska jag försöka ge en översiktlig bild 
av våra ambitioner och insatser. 

Delprojekt 
Avdelningen för svenska språket arbetar i samverkan med Studentkåren 
i Växjö med tre delprojekt:  

 
1. Textverkstad 
2. Introduktion i olika universitetsämnens textvärldar 
3. Harmonisering av stadieövergångar inom universitetsstudierna.  

1. Textverkstad 
Textverkstaden finns centralt i anslutning till universitetets huvudentré. 
Så småningom kommer den att få lokaler i en ny biblioteksbyggnad. Den 
kan nås genom personliga besök eller via e-post. (Se vidare Christina 
Lindstens artikel i den här skriften.) Alla universitetets studenter kan 
vända sig dit och få hjälp med sitt skrivande. Efterleden -verkstad mar-
kerar att det akademiska skrivandet till stor del är ett hantverk som kan 
läras och tränas. Det handlar då inte bara om rådgivning i frågor om kon-
kreta texter, utan de olika ämnenas skilda språknormer och skrivande-
kulturer ska också kunna synliggöras och förmedlas där. Detta kräver att 
Textverkstaden har tillgång till information från de olika ämnena om 
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deras krav på skrivandet och om vilka textmodeller de vill att studenter-
na ska följa. Detta kräver i sin tur att de olika ämnena för sig själva klar-
gör vilka textnormer de har och hur dessa presenteras för studenterna. 
Här öppnar sig en intressant möjlighet för lärare och studenter att få 
ökad självkännedom om universitetets olika språkliga delkulturer. I för-
längningen bör detta kunna leda till bl.a. tydliga instruktioner och syn-
liga textmönster som minskar den vilsenhet som en del studenter uppen-
barligen känner.  

Inom Textverkstadens ram ges kortare utbildningar om akademiskt 
skrivande. Dessa utformas efter studenternas behov och syftar till att öva 
och utveckla deras skrivfärdighet. I sådana kurser görs studenterna upp-
märksamma på textmönster och textstrukturer liksom på texternas språk-
dräkt och grafiska utformning. De får också komma i kontakt med pro-
cesskrivande och över huvud taget öka sin medvetenhet om texter och 
skrivande. Vidare får studenterna hjälp med att använda datoriserat 
skrivstöd i form av t.ex. formatmallar, stavnings- och grammatikkontroll 
samt avstavningsfunktioner. 

Erfarenheterna visar att det bör ges möjlighet att från språkverk-
städerna skicka en del studenter vidare för grundläggande undervisning 
i svenska som andraspråk, studieteknik och läsutveckling för personer 
med särskilda svårigheter, t.ex. dyslexi eller skrivängslan.  

Textverkstaden är utrustad med dator så att man kan söka information 
på nätet och så att studenterna kan få rådgivning via e-post. Där finns 
ordböcker, ”Svenska skrivregler” och alla de många skrivhjälpredor som 
finns, t.ex. om konsten att skriva vetenskaplig uppsats. De flesta studen-
terna känner faktiskt inte till att sådana hjälpmedel existerar. 

De studenter som kommer till Textverkstaden har ofta gått på prak-
tiskt inriktade gymnasieprogram, många kommer från miljöer där uni-
versitetsstudier inte framstår som en självklarhet. En annan stor grupp är 
studenter med annat förstaspråk än svenska. 

Ännu så länge har vi bara rådgivning för texter på svenska, men en 
tänkbar utveckling är att verksamheten vidgas till att omfatta också 
texter som skrivs på engelska.  

Textverkstaden har en föreståndare, universitetslektor Maria Lind-
gren. Hon leder arbetet, har hand om kontakter med representanter för 
olika ämnen och dokumenterar verksamheten. Som rådgivare arbetar 
texthandläggare Christina Lindsten. Vi har också diskuterat att låta stu-
denter på högre nivåer på gymnasielärarprogrammet fullgöra delar av 
sin s.k. verksamhetsförlagda utbildning som handledare där.  
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2. Introduktion i olika universitetsämnens textvärldar  
Delprojektet syftar till att ge en introduktion till den speciella textvärld 
som är ett universitetsämnes kärna. De allra flesta lärarna inom en in-
stitution eller ett universitetsämne är emellertid inte medvetna om vad 
som kännetecknar den textvärld som de själva lever i och som är ett 
kraftfullt inslag i ämnets identitet. Ännu mindre medvetna är deras stu-
denter, även om studenterna i vissa fall säkert kan vara mer observanta 
på detta än erfarna lärare som kanske är hemmablinda i sin invanda text-
miljö. 

Mona Blåsjö har i sin doktorsavhandling Studenters skrivande i två 
kunskapsbyggande miljöer (2004) studerat språkmiljöerna i ämnena natio-
nalekonomi och historia. Hon fann, bara för att ge ett par exempel, att 
nationalekonomerna utför logiska resonemang med utgångspunkt i olika 
antaganden och strävar efter korrekta lösningar. De citerar och refererar 
sällan i sina texter. Källor anges förstås, men källornas röster träder alltså 
inte fram i deras texter. I undervisningen förekommer inte så mycket 
skrivande, och åtminstone de första tentorna består av flervalsfrågor. 
Föreläsningar dominerar som undervisningsform, ofta ritar studenterna 
av en kurva som läraren visar. Historikernas språkmiljö ser annorlunda 
ut. Både lärare och studenter kartlägger och problematiserar. Deras reso-
nemang kännetecknas av att en viss fråga ses ur olika perspektiv, och frå-
gorna besvaras inte alltid – i varje fall inte med några säkra svar som kan 
bekräftas av ett facit. Texterna innehåller många röster i form av citat och 
referat, både från vetenskapliga källor och andra. Gruppundervisning är 
det överlägset vanligaste. Studenterna diskuterar, skriver uppsatser och 
tränar sig i att tolka texter (a.a., s. 273 ff.). 

Vårt delprojektet om olika universitetsämnens textvärldar innebär att 
någon från Textverkstaden eller studenter från Avdelningen för svenska 
språket kartlägger vilka texter som studenterna i ett visst ämne möter: 
läroböcker, tentamensskrivningar, instruktioner till övningsuppgifter etc. 
Tanken är att vi tillsammans med representanter för det studerade ämnet 
ska diskutera och fastställa vilka krav som ställs på studenternas texter, 
hur dessa krav förmedlas och hur kraven uppfattas och uppfylls av stu-
denterna. Utifrån denna kunskap om verkliga förhållanden planerar vi 
sedan för hur studenterna ska lotsas in i ämnets textvärld på bästa sätt.  

Resultatet av kartläggningen kan innebära att vi från vår avdelning 
behöver ge undervisning för både lärare och studenter om den aktuella 
institutionens textvärld. Det handlar t.ex. om att som lärare ge språkliga 
kommentarer och vägledning, t.ex. när studenterna skriver papers och 
uppsatser. (Se Maria Lindgrens artikel i den här skriften.) 
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3. Harmonisering av stadieövergångar inom 
universitetsstudierna 
Många studenter på olika stadier har uppenbara behov av stöd i att skri-
va sådana texter som krävs för universitetsstudierna. Därför har vi ut-
vecklat skrivkurser (på både svenska och engelska) där deltagarna får 
lära sig att se goda och dåliga drag i egna och andras texter. Momenten i 
kurserna är textuppbyggnad, innehåll (informationsstruktur) och form 
(meningsbyggnad och disposition), kännetecken på en bra text och text-
förbättringsmetoder.  

Det här delprojektet syftar till att ge de studerande den kompetens 
som krävs för ett mer avancerat skrivande på olika stadier i universitets-
studierna. (Om kurser för doktorander, se Gunilla Byrmans artikel i den 
här skriften, och om kurser för andra studenter, se Maria Lindgrens ar-
tikel.) 

Information 
Information om verksamheten är viktig. Det får inte uppfattas som skam-
ligt eller som fusk att anlita Textverkstaden. Här gör Studentkåren värde-
fulla insatser genom att informera på ett trovärdigt och uppmuntrande 
sätt. 

Gymnasister och andra grupper som kan tänkas vara intresserade av 
att studera vid universitet informeras om de inslag i utbildningen som 
Textverkstaden står för. Detta sker genom studievägledare på gymnasie-
skolorna i det närmaste upptagningsområdet, studentambassadörer, re-
kryterare som informerar gymnasister och andra. Det sker också i kurs-
katalogen och genom upplysningar om verksamheten i de foldrar som 
delas ut till de nya studenterna.  

Studenterna får också information på introduktionsmöten och i stu-
derandehandboken. Universitetslärarna får kännedom om projektet gen-
om uppsökande verksamhet så att också de kan informera sina elever.  

Textverkstaden har förstås en egen webbplats (http://www.hum. 
vxu.se/textverkstad/). 

 
*    *    * 

 
Vårt projekt syftar alltså till att ge studenterna vägledning in i universi-
tetsstudierna i alla ämnen. Denna vägledning kan och bör fortsätta under 
hela studietiden. Vi betraktar Textverkstaden som kärnan i en mer om-
fattande och forskningsinriktad verksamhet. Men runt denna kärna och 
utöver själva rådgivningen finns det olika typer av andra verksamheter 
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som syftar till att synliggöra universitetets olika textvärldar och till att 
studera stadieövergångsproblematiken i olika ämnen som svenska och 
matematik, vilket sker inom arenan ”Mångfald och stadieövergångar” 
som är en del av universitetets forskningsprofil ”Utbildning och didak-
tik”.  
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Kan Hawaii vara ett 
föredöme för oss? 
En jämförelse mellan Tutoring Center på 
Hawaii och Textverkstaden vid Växjö 
universitet 

Jakob Ejeson 

Före min tid som student och sedermera vice kårordförande och ledamot 
i ledningsgruppen för Textverkstaden vid Växjö universitet studerade jag 
utomlands på HPU, Hawaii Pacific University. HPU är ett av Hawaiis två 
universitet och har ungefär 8 000 studenter. Universitetets profilering, 
likt Växjö universitets, är den internationella satsningen. Nästan 30 % av 
studenterna kommer från andra länder, där Asien står för den klara 
majoriteten utländska studerande. För att klara av en fortsatt hög kvalitet 
på de texter som studenterna skriver har HPU startat en textverkstad – 
Tutoring Center (information finns på deras webbplats), dit studenter 
kan vända sig med sina texter. I den här artikeln ska jag presentera text-
verkstaden vid HPU och jämföra den med Textverkstaden vid Växjö uni-
versitet (se Textverkstadens webbplats).  

Bemanning  
Tutoring Center bemannades av assistenter. Det var magisterstudenter i 
engelska som efter ett avklarat prov kunde bli timanställda för att hjälpa 
andra studenter med sitt skrivande. Här var det alltså i stor utsträckning 
fråga om allmänna färdigheter i det engelska språket. Eftersom magister-
studenterna inte kunde allt om det akademiska skrivandet hade de alltid 
en handledare på plats som de kunde fråga till råds när de var osäkra på 
något i en text.  
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Inför starten av Växjö universitets textverkstad diskuterade vi möjlig-
heten att låta studenter hjälpa andra studenter med sitt skrivande unge-
fär på samma sätt som på HPU. Vi tänkte då på lärarstudenter som ska 
undervisa i svenska på gymnasiet. Men efterhand som vi fick mer erfar-
enhet av vad som krävdes av texthandledaren övergav vi planerna – vi 
märkte att det inte räckte med goda kunskaper i svenska språket. Den 
som var texthandledare skulle också vara införstådd i hur man skrev aka-
demiskt inom flera olika ämnen. Dessutom krävdes en speciell pedago-
gisk kompetens utöver den som blivande gymnasielärare i svenska kan 
förväntas ha – vår textverkstad skulle ju ge hjälp till självhjälp. 

Växjö universitets textverkstad bemannas nu av en texthandledare på 
halvtid. Som stöd för handledaren finns andra lärare vid Institutionen för 
humaniora, som Textverkstaden är en del av.  

Besökare 
Majoriteten av studenterna som gick till Tutoring Center när jag studera-
de på Hawaii var utbytesstudenter, men även en hel del amerikanska 
studenter ville få hjälp med texterna. De skulle ju skriva på ett annat sätt 
vid universitetet än vad de var vana vid från high school.  

Till skillnad från Tutoring Center har Textverkstaden i Växjö inte så 
många besök från utbytesstudenter. Detta beror antagligen på att under-
visningsspråket för dem ofta är engelska, och Textverkstaden har inriktat 
sig på att stötta skrivandet på svenska språket. Däremot finns det en del 
studenter med svenska som andraspråk, men ändå har majoriteten av be-
sökarna svenska som sitt förstaspråk. I likhet med Tutoring Center kom-
mer alltså många studenter för att få hjälp med att skriva i en akademisk 
texttradition.  

Initiativ 
Ibland var det en lärare som bad studenten att gå till Tutoring Center, 
men oftast kom studenterna frivilligt för att gratis kunna få hjälp med att 
skriva korrekt engelska i en akademisk text. 

Vi har samma förhållande i Växjö. De flesta studenter kommer till 
Textverkstaden på eget initiativ, men det händer också här att en och 
annan blir uppmanad av sin lärare att söka hjälp – och då handlar det of-
tast om att få hjälp med att kunna skriva en korrekt svenska.  
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Kontakt 
Som besökare på Tutoring Center behövde man inte boka tid. Istället 
köade man för att få hjälp. Väntetiden övergick aldrig 15 min – personal-
styrkan var som störst vid den tid på dygnet när studenterna gick dit. 

Inte heller i Växjö behöver man boka tid. Textverkstaden här har öppet 
hus dit studenterna kan komma med frågor om sitt skrivande, men efter-
som vi bara har en texthandledare kan det öppna huset endast vara 
öppet två dagar i veckan mot alla vardagar på Tutoring Center. Hos oss 
kan man även boka tid för enskild texthandledning. Och det är något 
som många av Textverkstadens besökare utnyttjar.  

Rådgivning 
Väl på plats i ett bås med en magisterstuderande assistent fick man 
presentera sitt verk. Assistenten läste snabbt och högt innehållet. När han 
eller hon uppfattade att en mening var felaktig eller inte var så klart 
formulerad diskuterades innehållet. När assistenten förstått vad som 
menades skrev han eller hon snabbt ner en korrigering med rödpennan i 
marginalen. Anledningen till felet diskuterades inte så ofta eller så länge, 
såvida det inte återkom genom hela texten. Då fick man helt enkelt 
komma tillbaka efter att man själv korrigerat texten efter den upplysning 
som man fått. Felstavade ord fick oftast en snabb korrigering över ordet.  

Textverkstaden i Växjö erbjuder inte denna typ av gemensam korrek-
turläsning. I stället utgår handledningen från det som studenten upp-
fattar som sitt problem – ofta blir det då diskussion om textens struktur 
och röda tråd. Men studenterna kommer också ofta med frågor om hur 
man citerar, refererar och gör källhänvisningar.  

Pedagogisk idé 
Inlärningssättet vid Tutoring Center handlade om att först själv skriva för 
att sedan få tips på alternativ framställning i marginalen innan man slut-
ligen lämnade in arbetet för en mer innehållsmässig utvärdering. Denna 
metod tyckte jag var superb. Lärarna behövde inte ta upp så mycket tid 
med syftningsfel och andra grammatiska snedtramp utan kunde koncen-
trera sig på innehållet. Studenten fick en god kunskap i engelsk text via 
”peer education” samtidigt som de lärde sig ett ämne på högskolenivå.  

Vi kallar vår verksamhet för Textverkstad för att betona att den ska 
jämföras med en verkstad, men i stället för att t.ex. tillverka och laga bilar 
tillverkar och lagar den här verkstaden texter. Den pedagogiska idén är 
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att samtalet om en text lär studenten hur akademiska texter skrivs. (Läs 
mer om arbetssättet i Christina Lindstens artikel.) 

Några problem i taget 
En student som jag pluggade engelska med på Hawaii satte i system att 
gå flera gånger till Tutoring Center. Hon hade nämligen märkt att assi-
stenterna inte upptäckte alla bristerna i hennes texter på en gång. Därför 
gjorde hon alltid de ändringar som hon fick tips om för att sedan återigen 
gå dit för att förvissa sig om att det inte var mer som missats. Vid varje 
återbesök fick hon ett par extra helt nya tips.  

När jag var på Hawaii trodde jag att det var systemet med att stu-
denter hjälper studenter som gjorde att alla fel inte upptäcktes på en 
gång. Nu har jag emellertid förstått att även professionella texthandleda-
re inte alltid tar upp alla brister i texterna – ibland för att de inte upp-
täcker dem men kanske oftast för att studenterna ska kunna koncentrera 
sig på en eller ett par saker i taget. 

Det händer även här i Växjö att studenterna återkommer med sina 
texter, men de flesta kan gå vidare på egen hand efter ett eller två besök. 
Studenter med skrivängslan eller studenter som har andra speciella pro-
blem med sitt skrivande brukar däremot gärna utnyttja fler handled-
ningstillfällen. 

För mycket hjälp? 
Vid HPU förekom det en debatt mellan Tutoring Center och lärarna om 
vilken hjälp som skulle finnas eller inte finnas vid deras textverkstad. 
Som vanlig student utanför dessa diskussioner hörde jag inte mycket om 
detta mer än att en allmän uppfattning bland engelsklärare var att ut-
bytesstudenterna fick för mycket innehållslig hjälp av textverkstaden. Sy-
stemet gick givetvis att utnyttja till en viss del genom att exempelvis stän-
digt fråga assistenten om alternativa meningsuppbyggnader eller för att 
lära sig fler svåra engelska ord på ett snabbt och enkelt sätt. 

I Växjö har jag mött en liknande diskussion om att studenterna skulle 
få för mycket hjälp i Textverkstaden, och detta diskuterade vi också vid 
några tillfällen i ledningsgruppen för Textverkstaden. Vi tyckte att frågan 
var viktig, och vi tyckte att det var viktigt att föra ut hur texthandledaren 
arbetade tillsammans med studenterna – om att det just handlade om att 
ge hjälp till självhjälp.  
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Renommé 
Vad som gjorde att jag själv gick till Tutoring Center varje gång det var 
dags att lämna in ett ”paper” var just att det var så naturligt och själv-
klart för de flesta av oss studenter. Det var inte pinsamt på något sätt att 
visa upp sin text för en äldre student med en rödpenna i handen. 

Att det inte skulle vara pinsamt att gå till Textverkstaden här i Växjö 
har varit en viktig faktor vid inrättandet av den. Även här ville vi att stu-
denterna skulle känna det naturligt att gå till en texthandledare för att få 
hjälp med det akademiska skrivandet. Därför har vi t.ex. inte beskrivit 
verksamheten som någon som riktar sig till studenter med problem med 
skrivandet. Vi har inte heller använt ”sjukdomsord” som klinik, remittera 
och behandling. Organisatoriskt har vi också varit noga med att inte föra 
samman Textverkstaden med verksamheter som särskilt vänder sig till 
studenter med dyslexi eller till studenter som har svenska som andra-
språk. Men dessa studenter är förstås också välkomna till Textverksta-
den; vi har dock inte den speciella kompetens som krävs för att handleda 
dem utöver det som handlar om det akademiska skrivandet. 

Slutsatser 
Den kostnadsfria hjälpen med det akademiska skrivandet till studenter är 
viktiga verksamheter vid Hawaii Pacific University och Växjö universitet. 
Båda universiteten ger denna hjälp för att studenterna ska lyckas bra med 
sina studier. Det är också ett led i rekryteringen – på Hawaii handlar det 
om att dra till sig utbytesstudenter och här i Växjö om att dra till sig 
studenter med arbetarbakgrund och/eller utländsk bakgrund. Båda 
textverkstäderna är lätta att komma i kontakt med; studenterna kan 
komma utan att boka tid och utan några längre köer. I de flesta fall är det 
också studenterna själva som tar initiativ till kontakten.  

Textverkstaden vid Växjö universitet skiljer sig dock från Tutoring 
Center när det gäller bemanning och rådgivning. I Växjö finns en 
professionell texthandledare medan HPU har ett system med magister-
studenter i engelska som hjälper andra studenter. Båda sätten fungerar 
bra, men då ska man ha i åtanke att verksamheterna ser lite olika ut. På 
Hawaii handlar det framför allt om att utbytesstudenter, som har lärt sig 
engelska som främmande språk, inte ska göra språkliga felaktigheter, och 
i Växjö handlar det framför allt om att alla osäkra studenter ska få hjälp 
med de särskilda krav som ställs på akademiskt skrivande.  

På ett sätt skulle Tutoring Center kunna vara ett föredöme för Växjö 
universitets Textverkstad. Jag tänker på skrivandet på ett främmande 
språk. Många av våra studenter skriver texter på engelska utan att riktigt 
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behärska det. (Det gäller för övrigt även våra lärare och forskare – se 
Robert Ryans artikel.) Om Textverkstaden kompletterades med medarbe-
tare som har god kompetens i engelska språket skulle vi även kunna ge 
språkhandledning till studenter som skriver på engelska1. Detta skulle 
med all säkerhet vara till gagn både för de studerande och universitetet.  

Källförteckning 
Textverkstaden vid Växjö universitet. Hämtad den 7 februari 2005 från 

http://www.hum.vxu.se/textverkstad/ 
Tutoring Center vid Hawaii Pacific University. Hämtad den 7 februari 2005 från 

http://www.hpu.edu/index.cfm?section=studentservices3410 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  I viss mån har vi haft sådan verksamhet, men denna har begränsats till universitets 

doktorander som i samband med kurser i akademiskt skrivande har fått hand-
ledning av engelsktalande universitetslärare. 
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Textverkstadens 
rådgivningsverksamhet 

Christina Lindsten 

Under de senaste tre åren har det vuxit upp skrivarstugor och språkverk-
städer vid landets högskolor och universitet till följd av den breddade re-
kryteringen. I Växjö introducerades projektet Textverkstad vid Växjö uni-
versitet hösten 2002. En del av detta projekt innebär rådgivning till stu-
denter om deras akademiska skrivande. Denna verksamhet har efter be-
slut i universitetsstyrelsen permanentats. 

I denna text kommer jag i egenskap av texthandledare att beskriva 
Textverkstadens uppdrag och arbetsformer samt ge exempel på studen-
ternas behov av stöd. Jag kommer också att resonera om texthandleda-
rens olika roller och handledningsstrategier. 

Textverkstadens uppdrag  
Textverkstaden ska ge studenter kännedom om de särskilda krav som 
det akademiska skrivandet ställer och ge dem vägledning i hur de kan 
förbättra sitt skrivande. I uppdraget ingår också att synliggöra ”de olika 
ämnenas skilda språknormer och skrivandekulturer” (Einarsson 2005:6). 
Det handlar med andra ord om att på olika sätt stödja studenternas pro-
duktion av papers, rapporter, uppsatser och examensarbeten. 

Alla studerande vid Växjö universitet kan vända sig till oss, och det 
huvudsakliga syftet med verksamheten är att ge hjälp till självhjälp. 
Rådgivningen är en angelägenhet mellan student och texthandledare, där 
studentens integritet prioriteras. 

Verksamhetens former 
Verksamheten bedrivs i en centralt belägen lokal i universitetets huvud-
byggnad. Hit kommer studenterna oftast på personliga besök, enskilt 
eller i grupp. Två gånger fyra timmar i veckan har de möjlighet att besö-
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ka Textverkstaden utan föranmälan. Vid dessa tillfällen kan de boka tid 
för rådgivning och få svar på kortare frågor. De kan också vända sig till 
Textverkstaden via telefon eller e-post.  

Ambitionen är att det ska kännas naturligt att ta kontakt – även för 
studenter som är vana skribenter. Därför har Textverkstaden inte sam-
manförts med verksamheter som särskilt vänder sig till studenter med 
dyslexi eller till studenter med svenska som andraspråk. 

Att Textverkstaden ska vara en resurs för alla studenter innebär att de 
kan få enskild rådgivning och handledning vid minst två tillfällen. Vid 
behov och i mån av tid erbjuds studenten mer hjälp enskilt eller i skrivar-
cirklar.  

Informationsutbyte  
När en student kommer till Textverkstaden för rådgivning är den ömsesi-
diga informationen viktig. Som texthandledare vill jag veta vilket äm-
ne/utbildningsprogram studenten deltar i och hur länge han/hon har stu-
derat. Vidare behöver jag information om vilken hjälp som önskas, upp-
giftens art och i vilken arbetsfas som studenten befinner sig.  

I samband med att jag får ta del av besökarens behov och önskemål 
berättar jag om syftet med Textverkstadens verksamhet och att rådgiv-
ningen är en angelägenhet mellan student och texthandledare. Således re-
gistreras inga uppgifter om enskilda besökare. Däremot för jag minnes-
anteckningar i samband med textsamtalen. 

Rådgivningen utvärderas slutligen av studenten. Detta sker tidigast 
efter två besök. I utvärderingen får studenten ta ställning till rådgivning-
ens utformning och dess relevans för fortsatta studier. Besökaren ombeds 
också att komma med förslag till förbättringar av verksamheten. 

Studenternas önskemål och behov av stöd 
Nya studenter besöker oftast Textverkstaden tidigt i skrivprocessen för 
att få hjälp med att förstå vad som förväntas av dem i den förestående 
skrivuppgiften. Det är också vanligt att de vill stämma av om deras 
skrivplan fungerar eller få information om hur man citerar och anger 
källor. Studenter på högre nivåer kommer däremot ofta i slutet av upp-
satsarbetet och vill då främst ha synpunkter på språk och stil.  

Det finns ett stort behov av stödåtgärder överlag, eftersom allt fler 
kommer till högre utbildning utan den skriftspråkliga kompetens som 
förväntas (Ask 2005). Ask framhåller att många av dem som saknar 
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tillräcklig skriftspråklig träning drabbas av en diskurschock vid över-
gången till högre studier: 

 
Många studenter upplever vid stadieövergången något av en dis-
kurschock. De har svårt att skriva något som accepteras, de upplever 
svårigheter att förstå de texter de läser och de upptäcker att de har 
problem med att uttrycka något muntligt på ett sätt som är gångbart 
i universitetskulturen. Denna diskurschock drabbar sannolikt i nå-
gon mån alla grupper av studenter, oavsett sociokulturell bakgrund.  
(Ask 2005 :89) 

 
Mina erfarenheter från arbetet i Textverkstaden stämmer väl överens 
med den bild som Ask förmedlar. De besökare som befinner sig i denna 
situation kan delas in i fyra grupper: de som plötsligt har ställts inför det 
faktum att deras skriftspråk inte accepteras, de som alltid har känt osä-
kerhet eller rädsla inför att skriva, de som är skrivovana p.g.a. ett långt 
studieuppehåll och de som har ett annat modersmål än svenska. När 
dessa studenter besöker Textverkstaden för första gången är de ofta fru-
strerade, skrivängsliga eller uppgivna. Därför är det av största vikt att 
lyssna uppmärksamt på deras önskemål för att sedan kunna bedöma hur 
stödet ska utformas. 

Ser men på verksamheten i sin helhet kan man konstatera att merpar-
ten av Textverkstadens besökare känner osäkerhet inför att skriva akade-
miskt. Även duktiga skribenter kan känna denna osäkerhet och komma 
för att få bekräftelse, men de kommer också för att vidareutveckla sin 
kompetens. 

Förhållningssätt 
I Textverkstaden har vi valt att beskriva texthandledarens förhållnings-
sätt på samma sätt som Dysthe, nämligen ”att ge studenterna ett stöd 
som stärker deras tilltro till sig själva men också att ge dem utmaningar 
som för dem vidare” (2002:159). Positiv/stödjande feedback är särskilt 
viktig i början av studierna:  

 
Positiv/stödjande feedback är ett viktigt moment under hela skriv-
processen, men framförallt i början, innan studenterna fått fotfäste, 
och i osäkra faser av processen då de trevar sig fram på nya om-
råden. När man upptäcker att det man arbetar med faktiskt tar form 
och resultat, blir man också mer mottaglig för kritiska och utmanan-
de kommentarer. (Dysthe m.fl. 2002:160) 
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Att studenter som känner osäkerhet inför skrivandet får uppmuntran och 
stöd vid studiernas början betonas även av Blückert (2002:84). Hon ger 
följande rekommendation om hur responsen bör utformas mer konkret:  

 
Ibland behöver lärarna bli medvetna om att det inte i första hand 
handlar om att se mer ytspråkliga fel, även om exempelvis stavfel, 
särskrivning och bristfällig interpunktion bör påpekas. Vad studen-
ter verkligen behöver hjälp med och få synpunkter på är strukturen i 
texten, att det finns sammanhang och en genomtänkt linje. Det kan 
också handla om stilnivå. (Blückert 2002:83) 
 

Enligt Dysthe m.fl. betyder en positiv och stödjande attityd ”att hand-
ledaren har ett öppet förhållningssätt till texten och de möjligheter som 
den rymmer” (2002:160). Författarna menar att text- och språkmedveten-
heten stärks genom att studenterna uppmärksammas på vad som är bra i 
deras texter. Men de betonar också att handledningen hela tiden bör röra 
sig ”längs skalan positiv/stödjande och kritisk/utmanande beroende på 
var studenten befinner sig i arbetsprocessen och i sin personliga utveck-
ling” (2002:161). Som texthandledare försöker jag att så långt som möjligt 
beakta detta.  

Texthandledarens funktion 
Textverkstadens besökare befinner sig på olika nivåer i utbildningssyste-
met, vilket innebär att texthandledarens uppgifter skiftar. Handledning-
en varierar också beroende på studentens förutsättningar och i vilken fas 
av arbetsprocessen som vederbörande befinner sig, men målet är alltid 
detsamma: att ge hjälp till självhjälp.  

Som texthandledare fokuserar jag främst på studentens diskursmed-
vetenhet, d.v.s. hur han eller hon bör strukturera en vetenskaplig text, re-
ferenshantering och stilnivå. Jag tar inte ställning till det sakliga i uppsat-
sen eller studentens val av metod. Däremot kan ett textsamtal ibland leda 
till att jag hjälper studenten med frågor till handledaren om uppsatsens 
innehåll.  

Att tydliggöra skillnaden mellan texthandledarens funktion och den 
ansvarige lärarens roll är viktigt, även vid mindre omfattande uppgifter. 
Texthandledarens råd bör ses som ett komplement till ordinarie under-
visning. Därför utgör uppgiftsformuleringen och kommentarer från an-
svarig lärare eller handledare alltid en av utgångspunkterna för textsam-
talet.  
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Handledningsstrategier 
Vid textsamtalen använder jag mig ofta av frågor som handledningsstra-
tegi: ”Var anser du att problemet ligger?”, ”Hur tänker du här?” osv. 
Denna strategi fungerar oftast utmärkt, eftersom frågor och mindre sty-
rande kommentarer gör att studenterna ”blir mer öppna och lyhörda” 
(Dysthe m.fl. 2002:161). Vidare överlåter frågor ”det fortsatta tänkandet 
till studenten själv, medan råd, förslag och direktiv lätt kan leda till att 
handledaren tar över studentens tänkande” (2002:162). Genom detta till-
vägagångssätt visar handledaren därmed att studenten har auktoritet 
över sin text, vilket enligt Dysthe m.fl. är av stor betydelse.  

Min fasta övertygelse är att samtalet om den egna texten ger med-
vetenhet och kunskaper som kan öka skrivfärdigheterna. Därför använ-
der jag mig också av ”coaching”. Denna strategi är mer komplett än 
ovanstående, och den fokuserar talets betydelse för skrivprocessen (Dyst-
he m.fl. 2002). Som handledare är det min uppgift att få studenten att be-
rätta öppenhjärtigt om sin text medan jag lyssnar och kommenterar. 
Vidare för jag anteckningar som studenten får med sig efter besöket. 
”Coaching” innebär således att skribenten bestämmer vad textsamtalet 
ska handla om och att handledaren försöker få vederbörande att komma 
fram till egna lösningar i så stor utsträckning som möjligt. Min erfarenhet 
av denna strategi är att den både avdramatiserar skrivsituationen och 
stärker självkänslan. 

Avslutande kommentar 
Textverkstaden är unik på så sätt att det är ett ställe dit man kan komma 
för att reflektera över sin text och fråga om råd utan att bli betygsatt. 
Detta upplevs av många studenter som tryggt. Något annat som också 
skapar känslor av trygghet är att reflekterandet över den egna texten inte 
forceras, utan att man ges tid att själv hitta lösningar med stöd av text-
handledarens frågor. Trygghet och tid är således två ord som ofta åter-
kommer när studenterna utvärderar besöket i Textverkstaden. I utvärde-
ringarna uttrycks också ofta tillfredsställelsen över att få bekräftelse. En 
student skriver: ”Man får känslan av att just min text är viktig.” Den nyss 
citerade studenten har ett mycket personligt förhållningssätt till sin text. 
Detta är vanligt hos nya studenter och därför väsentligt att beakta. Dis-
tans till den egna texten kräver inskolning, och med anledning av detta 
vill jag i enlighet med Dysthe (2002:160) understryka att det är mycket 
viktigt med en bra balans mellan positiv/stödjande feedback och kritis-
ka/utmanande kommentarer, särskilt i inledningsskedet av studierna.  
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Övergången till högre studier är särskilt besvärlig för vissa studenter. 
Jag tänker främst på dem som har ett annat modersmål än svenska och 
på dem som lider av svår skrivängslan. Dessa studenter skulle behöva 
kontinuerlig hjälp, vilket inte ingår i Textverkstadens uppdrag. Men det 
faktum att en femtedel av besökarna har ett annat modersmål än svenska 
och ungefär lika många lider av skrivängslan innebär att jag ändå försö-
ker att möta dessa studenters behov av stöd. För mig medför detta bland 
annat att jag får arbeta mer med textens yta än vad som egentligen är 
önskvärt.  

Som jag ser det är det betydelsefullt att texthandledaren inte får lägga 
alltför mycket tid på ytspråkliga fenomen utan arbeta med det som verk-
samheten är ämnad för, nämligen att utveckla studenters diskursmedve-
tenhet. Därför behövs gemensamma stödåtgärder, främst för studenter 
med utländsk bakgrund. Om hur de skrivängsliga studenterna bäst ska 
bemötas har Textverkstaden och Studenthälsan nyligen inlett en dialog.  

En annan viktig del i Textverkstadens uppdrag är att synliggöra och 
förmedla de olika ämnenas skilda språknormer och skrivandekulturer. 
Detta kräver att vi har tillgång till information om vilka traditioner och 
skrivsätt som gäller inom respektive ämne. Lärare och handledare på 
Växjö universitet har därför uppmanats att skicka in såväl riktlinjer för 
uppsatsskrivande som goda exempel på uppsatser, rapporter, examens-
arbeten osv. Arbetet med att få tillgång till denna information kommer 
att fortsätta med Textverkstaden. I samband med att dessa kontakter tas 
är det viktigt att beskriva hur texthandledaren arbetar tillsammans med 
studenterna. Att rådgivningen innebär hjälp till självhjälp behöver enligt 
min erfarenhet tydliggöras ytterligare gentemot lärare, handledare och 
studenter. Det är också angeläget att föra ut att texthandledaren alltid 
utgår från ansvarig lärares eller handledares rekommendationer och att 
texthandledarens råd bör ses som ett komplement till dessa. Denna roll-
fördelning möjliggör därmed samarbete mellan texthandledare och 
ämneshandledare – förutsatt att studenten samtycker.  

I genomgången ovan har jag dels lyft fram de utvecklingsmöjligheter 
som jag i egenskap av texthandledare ser med verksamheten, dels de 
kvaliteter som studenterna tillskriver Textverkstaden. Min förhoppning 
är att Textverkstaden får möjlighet att fortsätta att utvecklas, och att verk-
samheten därmed kan bidra till att fler studenter tillägnar sig goda skriv-
vanor och skrivstrategier.  
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Wot! No English? 

Robert Ryan 

The ‘Textverkstad’ project [henceforth TVP] initiated and executed by 
certain members of the School of Humanities (see the Foreword to this 
publication) has been a valuable contribution to the maintenance of high 
standards in the area of academic writing at Växjö University [VU]. Our 
undergraduate students have benefited greatly from expert assistance in 
their efforts to produce academic texts written in Swedish. This all makes 
very good sense considering the fact that a large part of the present 
undergraduate examination system consists of the production of essay-
type answers and shorter research papers. Note too that, for the majority 
of the student body, writing longer pieces of prose in Swedish is an 
activity which they do not have extensive experience of before they read 
at university. To compound this unfortunate situation, we also observe 
that the writing style that is demanded of our young academic authors is 
apprehended, at times, as a style that is somewhat ‘foreign’ and even 
intimidating. For some time, the unspoken rules and traditions associated 
with academic writing remain an impenetrable enigma for these novice 
scholars. One difficulty in coming to an understanding of these rules is 
that they are often only made apparent to the student when they are 
broken. The TVP plays an invaluable role in making these unspoken 
rules explicit and accessible to its student ‘clients’. 

The TVP also plays an important role in providing a forum when 
specific academic guidelines can be discussed. For example, different 
university lecturers, and of course different academic journals, often 
provide different style-sheets, with detailed information concerning text 
layout, citation procedures and so on.  

This short essay introduces the idea of expanding the current services 
performed by the TVP to include expert advice on the writing of academ-
ic papers in English. A plea for the establishment of an ‘English section’ 
of the TVP you might say. I will further argue that this service should 
also be extended to the academic research staff employed at VU for rea-
sons touched upon in the second half of this essay. 
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The reasons why one would consider supporting the already 
prominent role of English in the academic world are not always self-
evident. However, I claim that by doing just that, there are benefits to be 
gained in writing academic prose in Swedish. For example, a Swede writ-
ing in English will concentrate on capturing the ‘right’ form of an expres-
sion, perhaps by consulting a dictionary or a writer’s resource book, 
thereby heightening her sense of meta-linguistic awareness. Furthermore, 
issues of information structure, the structuring of arguments and conse-
quent modes of reasoning will lie more at the forefront of her attention 
when the deployment of a language, in this case English, is not automa-
tic. A key notion, relevant to this state of affairs, is meta-linguistic aware-
ness. 

Meta-linguistic awareness entails taking a step back from what one is 
writing (or saying for that matter) and asking oneself not only ‘What 
have I written?’ but also ‘Why have I expressed myself in this way, and 
not in some other way?’ and ‘Is this the best way to express what I am 
thinking?’ For the linguist, meta-linguistic awareness forms part and 
parcel of the most exquisite self-awareness, hence the role of the science 
of linguistics in the humanities. It entails thoughtful consideration of 
alternative modes of expression and the consequences that follow once 
one has made a choice between these alternatives. Thus, one of the first 
points one should impress upon a student-author is the fact that when it 
comes to the use of language: 

 
Every normal child will learn very soon that it can use various sym-
bols to express the same wish or thought. (Cassirer 1944: 37). 

 
and (the most basic of semiotic principles) that: 

 
Olika satser kan uttrycka samma påstående, och en och samma sats 
kan i olika sammanhang uttrycka olika påståenden. (Næss 1959: 3). 
[Different sentences can express the same statement, and one and the 
same sentence can in different contexts express different statements.]
    

Note, however, that even though we agree that ‘different sentences’ may 
be employed to express ‘the same statement’ (or idea), it is not the case 
that these different sentences will do so in terms of style. And herein lies 
the rub. The student-author needs to be made aware that quite radical 
differences in style may be present in sentences that express very similar 
ideas. Again, note that this awareness falls under the ambit of meta-lingui-
stic awareness. 
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Issues of style, in this case academic style, are also addressed in a poetics 
of style. This is included in an explicit theory of what style is and a model 
of how, and why different expressions can be said to contribute this or that 
to the construction and maintenance of a particular style type or value in 
a text. It would then be quite reasonable to expect that the TVP would 
have on its staff members who are sensitive to, and experts in, issues rele-
vant to the academic writing style and who are dedicated to developing a 
poetics of style that is relevant to the Swedish context in which our 
authors find themselves. 

Returning now to English, we notice that the vast majority of the 
academic papers and dissertations that are produced by researchers at 
VU are written in English.1 Whilst a number of these works are written 
by authors who are admirably competent in English, we find that many 
doctoral students and other members of the academic staff are often in 
dire need of advice and coaching when it comes to their English texts, ab-
stracts and summaries. The present author cannot count the number of 
times he has been appealed to for assistance in the translation of specia-
lised terms, and the proof-reading of academic texts, because they are so 
many. Note however, that most of the translation and proof-reading 
work that needs to be done at VU is ‘out-sourced’ to commercial transla-
tion firms.  

Commercial translation/proof-reading firms, some of them situated 
here in Växjö, have been an invaluable resource for these non-native 
speakers of English. It is however, my considered estimation that such a 
heavy reliance on these firms is not the optimal solution to the problem 
on hand. This situation smacks of carrying coals to Newcastle (or perhaps 
more aptly: importing pine timber to Småland). But as we well know, 
that awful paradox of Life, it is the cobbler’s son who runs around 
barefoot.  

Note that I do not bring into question the quality of the work that these 
translation/proof-reading firms supply. At the end of the day, it is for 
each and every author to evaluate the firm’s contribution to the texts in 
the privacy of his or her own office. However, I do wonder whether this 
work could not be performed more rationally using the human resources 
that are available on-site at VU. The advantages of using language 
experts found within the faculty body are several: easy access for 
personal consultation, the style of writing and the conventions associated 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  For example, at the School of Economics, VU, only 13 out of 39 Higher Seminars 

were conducted in Swedish in 2004, the remainder were conducted in English. 
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with the presentation of data, references etc. are used on a daily basis, 
and so on.  

However, perhaps the most important point to be made in this context 
is the fact that those few members of the academic staff who are engaged 
in translation/proof-reading are to a large degree (if not first and 
foremost) educators. Thus, meeting with a member of the academic staff 
who has proof-read your text need not only address issues pertinent to 
the text. Such a meeting might reasonably be considered an opportunity 
for a collegial sharing of ideas and information whereby both parties 
benefit and are prompted to grow as authors and academics. Likewise, as 
two knives crossed can be used, each, to sharpen the other, academic 
authors at VU can be used, each, to improve the other, in the area of 
academic writing. 

Finally, in the light of the concerted effort that has been made to pre-
sent VU as a university with a strong ‘international’ profile, the correct 
use of English in the academic papers and the information released by 
VU should be seen as a priority issue, worthy of the consideration of her 
language experts. Given the right resources, no one should ever be able 
challenge VU with the question Wot! No English? We have it by the 
barrel-load. 
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Drömmen om ett hållbart 
textbygge 
Akademiskt skrivande för doktorander  

Gunilla Byrman 

1 Utgångspunkt 
Brutalt konfronteras en del doktorander med forskarutbildningens krav 
på kompetens i akademiskt skrivande. Det kan bli en kraschlandning på 
det akademiska skrivfältet med skrivängslan och dåligt självförtroende 
som följd. I Textverkstadens regi ges två kurser i akademiskt skrivande 
för doktorander som ska öka textmedvetenheten och ge praktisk skrivträ-
ning. Tanken är att kurserna ska grunda för en mjuklandning i det akade-
miska skrivandet inom forskarutbildningen. En av kurserna, Akademiskt 
skrivande för doktorander, del I, är på 3 poäng och har som syfte att: ”ut-
veckla forskarstudenternas förmåga att skriva avhandlingstext och att 
skriva populärvetenskapliga texter” (Kursplan: Akademiskt skrivande för 
doktorander I:1). Den andra kursen Akademiskt skrivande för doktorander, del 
II, är på 2 poäng och har som syfte att utveckla forskarstudenternas för-
måga att skriva akademiska texter på engelska (Kursplan: Akademiskt 
skrivande för doktorander II:1). 

Kurserna har gått tre gånger och delvis haft olika utseende. Då kurser-
na gavs första gången arbetade jag och en lärare från ämnet engelska till-
sammans, och kurserna innehöll moment på både svenska och engelska. 
Gången därefter gavs kurserna i sin helhet på svenska. Senaste gången 
kurserna skulle ges fanns önskemål från handledarnas sida om att den 
skulle delas upp i en huvudsakligen svensk del om 3 poäng och en eng-
elsk del om 2 poäng. 
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Här kommer jag att först redogöra för kursernas uppläggning och 
därefter avgränsa mig till form och innehåll i del 1 samt de erfarenheter 
och tankar denna delkurs gett om akademiskt skrivande för doktorander. 

2 Uppläggning 
Syftet med båda kurserna är att träna doktorander i textbygge genom att 
låta dem skriva egna texter, och i genrekompetens genom att låta dem 
granska och kritisera egna och andras texter. Studenterna bör ha kommit 
igång med vetenskapligt skrivande innan de deltar i kursen eftersom de 
då kan knyta kursens arbete till sitt eget skrivande. 

Del I innehåller textteori, genrekunskap, textanalys och träning i skri-
vande, och del II är inriktad på att deltagarna ska skriva texter på engel-
ska i olika genrer, såsom tidskriftsartikel, textabstract, meritförteckning 
och forskningsansökan. Det sistnämnda momentet ingår då många an-
slagsgivare vill att ansökningarna om forskningsmedel ska vara skrivna 
på engelska.1 Senaste gången kursen gick bestod den första delen av tre 
föreläsningar, två seminarier, två gruppövningar och en individuell text-
genomgång, och den andra delen av fem träffar, varav tre var texthand-
ledningar med en lärare från avdelningen för engelska och två gästföre-
läsningar. Uppläggningen framgår av tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Kursens innehåll, kursmoment och lärare 

Poäng Del I (3 p) Del II (2 p) 
Innehåll textteori 

genrekunskap 
textanalys 
avhandlingstext och 
populärvetenskaplig text 
konferensabstract 
eget skrivande på svenska 

Tidskriftsartikel 
abstract  
forskningsansökan  
meritförteckning 
 
eget skrivande på 
engelska 

Kursmoment 3 föreläsningar 
2 seminarier 
2 gruppövningar 
1 individuell textgenomgång 

3 föreläsningar 
2 gästföreläsningar 
seminarium med 
textgenomgång 

Lärare 1 lärare från avdelningen för svenska 
språket 
1 texthandledare från avdelningen för 
engelska 

1 lärare från 
avdelning för 
engelska 
2 gästföreläsare 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Det vore bra om doktoranderna även kunde få handledning i hur man skriver en 

sådan ansökan på svenska. 



32 

 
På kurserna antas högst 20 deltagare. I realiteten har det varit som 

mest 18 deltagare, och optimalt är troligen en kurs med 12–15 deltagare 
eftersom det ingår diskussionsseminarier och individuell handledning; 
bådadera är tidskrävande.  

I god tid före kursstart har jag och engelskläraren ett förberedande 
planeringsmöte med studenterna. Då dryftas vad de har för förvänt-
ningar på kursen, och utifrån det diskuterar vi schemat och arbetssättet. 
Studenter från tekniska och naturvetenskapliga ämnen brukar påpeka att 
de skriver all primärvetenskaplig text på engelska, och vi diskuterar möj-
ligheten för dem att skriva en populärvetenskaplig text på svenska. En 
del forskarstudenter vilkas forskning vetter åt industrin tycker att det är 
en bra lösning, eftersom de har behov av att träna sig i att föra ut sin 
forskning på svenska till entreprenörer i det omgivande samhället.  

Under de tre terminer som jag har medverkat på kursen har drygt 40 
doktorander examinerats. Studenterna kan tillgodoräkna sig kursen i 
forskarutbildningen om detta medges av handledare och examinator.  

3 Material och erfarenheter  
Innehållet i del I är enligt kursplanen följande:  

 

Kursen tar upp vad som kännetecknar effektiva texter i olika akade-
miska genrer till form och innehåll. Vidare ingår fördjupning om 
textuppbyggnad, dispositionsprinciper och språklig utformning.  
 I kursen ingår uppgifter som ger träning i att skriva och bedöma 
avhandlingstext och populärvetenskapliga artiklar. Uppgifterna 
innebär att de studerande får erfarenhet av ett processinriktat arbets-
sätt och lära sig att kritiskt granska egna och andras texter. Avhand-
lingstexten skrivs antingen på svenska eller engelska. Den populär-
vetenskapliga texten skrivs på svenska. (Kursplan: Akademiskt skri-
vande för doktorander I:1). 

 

Skrivningen ovan kan givetvis uttolkas olika beroende på vem som pla-
nerar och genomför kursen. Här kommer jag att beskriva hur denna 
kursplanetext realiserats i praktiken senaste gången kursen gick, läsåret 
2004/2005.  

3.1 Byggstenarna 
Under första föreläsningen frågar jag studenterna: Vad kännetecknar en 
bra text till form och innehåll? Och jag uppmanar dem att ge ett konkret 
exempel på en bra text. Frågan besvaras ofta med att texten ska kännas 
angelägen, sammanhängande, lättläst och spännande. Som konkreta 
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exempel är det vanligast att studenterna nämner texter från den skön-
litterära sfären. Hemsöborna är ett sådant återkommande exempel. Vi går 
in på att varje text måste ha en röd tråd, dvs. ett innehållsligt samman-
hang så att läsaren kan följa resonemanget, och att varje välformulerad 
text bör hållas samman av enande principer på olika nivåer. Det är prin-
ciper för överordnad disposition, för bindning mellan stycken, för bind-
ning mellan meningar och för bindning inom meningar. Vi diskuterar 
vad som konstituerar en akademisk text i stoffurval, disposition, sam-
manhang, form, språk och layout.  

Den vetenskapliga uppsatsen – som både avhandlingar och vetenskap-
liga artiklar bottnar i – är ett arbete som vanligen har till syfte att rappor-
tera en studie genom att redovisa förutsättningarna, genomförandet och 
resultatet. För att läsaren inte ska gå vilse i dessa ibland omfattande upp-
satsbyggen är det viktigt att tydligt markera de innehållsliga byggstenar-
na, såsom meningar, stycken, avsnitt, kapitel och delar. Textens klarhet är 
betjänt av att skribenten på dessa olika nivåer markerar sammanhang i 
texten. Avhandlingar är oftast strängt mallade, och olika discipliner har 
olika mallar. Mona Blåsjö har undersökt två akademiska miljöer vid 
Stockholms universitet, historia och nationalekonomi, och kan konstatera 
att dessa ämnens skrivmiljöer skiljer sig en hel del från varandra (Blåsjö 
2004:273–278). Hon skriver:  

 

I akademiska sammanhang är språkbruken vitt skilda mellan olika 
ämnen. För studenter som läser flera ämnen blir detta tidigt uppen-
bart. För lärare kan det vara ett problem att få studenter att ta till sig 
det aktuella ämnets språkbruk, som ofta blivit självklart för läraren 
och därmed svårt att medvetande- och explicitgöra. (Blåsjö 2004:8) 

 

Under kursen i akademiskt skrivande står det klart att både doktorander-
na och deras handledare kan ha problem med språket – men på olika 
sätt. Handledaren måste vara aktiv i sin läsning av avhandlingsmanus 
och därigenom stötta doktoranden i socialiseringen in i det vetenskapliga 
språket. För doktoranden gäller att hon eller han måste vara en aktiv av-
handlingsskribent genom att i sin text presentera det vetenskapliga pro-
blemet, redovisa tidigare forskning, precisera syftet, presentera teori, re-
dovisa metoder och motivera dem, redovisa principer för materialinsam-
ling, redovisa och analysera materialet och presentera resultatet, dra slut-
satser och diskutera dem och presentera förslag till fortsatt forskning. Att 
göra ett sådant textbygge konsekvent och homogent kräver eftertanke 
och hårt arbete. 

En annan genre som vi också diskuterar på kursen är konferensab-
stractet eftersom deltagande i konferenser ger doktoranderna möjlighet 
att föra ut sin forskning och diskutera den med kvalificerade åhörare. Så-
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ledes gäller det att skriva abstractet på ett sådant sätt att det blir antaget 
till konferensen. Abstract eller sammandrag för konferensföredrag kan 
rymma ämne, syfte, problem, forskningsfrågor, hypotes och resultat. 
Men framför allt är det betydelsefullt att påvisa en lucka i det aktuella 
forskningsfältet och visa att man tänker fylla den luckan. Sammandraget 
ska vara kort med god läsbarhet. Därför ska man vara noggrann med 
språket eftersom man här har möjlighet att väcka intresse för sin forsk-
ning (jfr Strömquist 1999:33–34). 

3.2 Själva bygget 
Med utgångspunkt i doktorandernas egna erfarenheter diskuterar vi 
olika akademiska genrer: avhandling, artikel, abstract och forsknings-
ansökan. Studenterna brukar i detta sammanhang även ta upp och 
diskutera texter av administrativ karaktär, såsom kursplaner, studie-
handledningar och intyg. 

Olika textmönster tillägnar vi oss genom att läsa och skriva texter. Vi 
bygger därigenom upp en genrekompetens som vi kan utnyttja i andra 
sammanhang. Doktoranderna uppmanas att fundera över vad en text är 
och hur vi gör när vi skriver. Att beskriva detta fort och enkelt är inte lätt, 
men frågor som anmäler sig när man ska börja skriva en text är: Vad är 
budskapet? Varför skriver jag detta? Vem ska läsa det och varför? Vad 
ska texten innehålla? Hur ska stoffet presenteras för att bäst nå sin 
mottagare? När dessa frågor har besvarats har vi som skribenter i själva 
verket samtidigt ofta i stort disponerat texten som ska skrivas.  

Konsten att arbeta fram en text har en lång historia, och för den 
händelse att studenterna inte redan känner till den retoriska modellen 
presenterar jag den enligt figur 1 nedan. I modellen finns bl.a. fasta regler 
för arbetsgången som omfattar ett antal moment som ska genomföras i 
tur och ordning (Strömquist 1989:25):  

 
Intellectio analys 
 1. Inventio innehåll 
 2. Dispositio struktur 
 3. Elocutio språkdräkt 
 4. Memoria memorering 
 5. Actio framförande 
Emendatio bearbetning 

Figur 1: Retorikens arbetsgång 

Att använda retorikens delar är att göra en text i största allmänhet. Språ-
ket används emellertid på olika sätt, och detta gäller som nämnts i högsta 
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grad också för akademiska texter. Vi kan skriva för att undervisa (docere), 
behaga (delactare) och beröra (movere) mottagarna. Men viktigast av allt är 
att fånga välviljan (captatio benevolentia), att få mottagarna att känna 
förtroende för skribenten och texten. Om välviljan infinner sig hos läsar-
na blir det lätt för dem att ta till sig texten. Hur välviljan kan väckas hos 
mottagaren får kursdeltagarna träna genom eget skrivande och genom 
att läsa ett antal ingångar i olika texter (se vidare 3.5 nedan). 

Texter har varierande makrostruktur, och dessa är delvis genrebestäm-
da. Dispositionen kan vara kronologisk, rumslig, kausal (orsak – verkan), 
jämförande (parallell, kontrast), tematisk (additiv, specificerande, genera-
liserande) och emfatisk (löpsedelsprincipen, dvs. det viktigaste först). En 
vanlig makrodisposition för en akademisk text är den tematiska som be-
skrivs i figur 2 (jfr Bergman & Holm 1990:7). 

 
Inledning Man skriver kort vad texten kommer att handla om: 

det vetenskapliga problemets förutsättningar och kon-
sekvenser. 
 

Avhandling Framställningens olika delar presenteras i en lämplig 
följd: syfte, tidigare forskning, teori, metod, material, 
analys och resultat. 
 

Avslutning: Texten avrundas med en diskussion, en sammanfatt-
ning, ett ställningstagande, ett framtidsperspektiv etc. 
 

Figur 2: Tematisk makrodisposition för en akademisk text 

 
På samma sätt som vi känner igen avhandlingars disposition hjälper oss 
olika genrebetingade dispositionstyper att känna igen andra genrer, t.ex. 
saga (kronologiprincip), nyhetsartikel (löpsedelsprincip) och broderibe-
skrivning (rumslig princip). 

3.3 Verktygen  
Doktoranderna är inte helt oerfarna i akademiskt skrivande eftersom de i 
normalfallet bl.a. har skrivit en magisteruppsats. Men då jag träffar dem 
första gången brukar jag ta med mig handböcker som kan rådfrågas om 
stil och korrekthet. Två utmärkta hjälpmedel är Svenska Akademiens ord-
lista och Svenska skrivregler. Andra böcker som kan vara bra att konsultera 
är Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, någon synonym-
ordbok och en handbok om språkriktighet av typen Riktig svenska 
(Wellander 1973); det finns många språkriktighetsböcker. Likaledes finns 
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det ett otal handböcker om hur man bör skriva, och det kommer ständigt 
ut nya. Detta är en genre som i sig är värd minst en akademisk avhand-
ling. Mängden av handböcker skvallrar om att det finns en marknad för 
sådana böcker. Stephen King (2001) häcklar i sin On Writing genren så 
här: 

 
This is a short book because most books about writing are filled with 
bullshit. Fiction writers, present company included, don’t under-
stand very much about what they do – not why it works when it’s 
good, not why it doesn’t when it’s bad. I figured the shorter the 
book, the less the bullshit. (King 2001:xiii) 

 
Det ligger onekligen en hel del sanning i Kings ord. Trots detta blir re-
kommendationen till doktoranderna att läsa åtminstone en skrivhandled-
ning och kanske bläddra i några stycken. Skrivhandledningar kan man 
även ladda ner gratis från internet, en vederhäftig och språkgranskad så-
dan som vi använder på kursen finns på www.svet.lu.se (klicka på 
Studiehjälpmedel, Konsten att skriva och tala). Doktoranderna bör också 
läsa någon beskrivning av hur det är att doktorera, att socialiseras in i en 
forskningsmiljö och att skriva avhandling, t.ex. Avhandlingen. Om att 
formas till forskare (Strannegård m.fl. 2003) eller Writing Your Doctoral 
Dissertation. Invisible Rules for Success (Brause 2000). Böcker i denna genre 
kan ge doktoranden viktiga insikter, både känslomässiga och intellektu-
ella, om villkoren för det akademiska skrivandet inom forskarutbild-
ningen. 

3.4 Byggranskning – att ta sig bakom fasaden 
Deltagarna läser och beskriver strukturen i 5–7 texter, och därefter disku-
teras texterna i smågrupper och i helgrupp. Analysen av strukturen går 
ut på att doktoranderna ska lära sig att se vad författaren gör i sin text. 
Här handlar det om att gå under textens yta och inte enbart se vad det 
står, utan att tänka efter varför något över huvud taget finns med i texten, 
om det är relevant och om det finns på rätt plats. Genom uppgiften får 
studenterna praktisk erfarenhet av hur man bygger en text och hur man 
granskar om bygget håller. Övningen brukar vara svår och omtumlande 
nyttig för de flesta.  

I samband med att vi diskuterar strukturen i texterna ber jag studen-
terna fundera över hur man kan gå tillväga för att förbättra texter. Vi 
talar då om hur byggstenar kan tas bort, flyttas, utvidgas, reduceras eller 
formas om för att bli mer ändamålsenliga.  
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3.5 Ingångar  
Vikten av att börja en text på ett intresseväckande sätt och dra in läsaren i 
texten dryftas. Studenterna får öva upp sin medvetenhet i det här avseen-
det genom eget skrivande och genom läsning av häftet Forskare möter läsa-
re: 21 spelöppningar (Johansson 1985), som illustrerar olika sätt att inleda 
en text. Doktoranderna får läsa och bedöma dessa ingångar. Seminariet 
om spelöppningarna brukar vara livaktigt och uppskattat. Doktorander-
na ska välja ut minst en bra och en dålig inledning och argumentera för 
sina val. Att välja vad som är en bra respektive dålig inledning brukar 
inte vara svårt, men betydligt svårare är det att hitta hållbara argument 
som stöder valet. En annan erfarenhet av denna uppgift är att det existe-
rar många sätt att gå in i en text och att vi har olika uppfattningar om vad 
som är en bra respektive dålig ingång. 

3.6 Det rätta, goda och lämpliga bygget 
Vi diskuterar med utgångspunkt i studenternas egen akademiska hem-
vist olika stilideal. Jag illustrerar med exempel ur Från tanke till text vad 
som utmärker den formella och hypotesstyrda tyska akademiska stilen 
respektive den essäiska och beskrivande engelska akademiska stilen. 
Stilistiskt sett kan den svenska vetenskapliga prosan sägas inta en 
mellanställning mellan dessa båda (Jarrick & Josephson 1996:18–23).  

De forskarstuderande hyser i mitt tycke ett nästan överdrivet intresse 
för språklig korrekthet på detaljnivå, medan makrostruktur och samman-
hang i text, som enligt min mening är angelägnare och svårare att komma 
till rätta med, inte tilldrar sig lika mycket intresse. Men studenternas 
vurm för språkvård får ses som symptom på ett uppdämt behov av att 
tala om vad som anses vara rätt och fel i språket och en vilja att skriva 
språkligt korrekta texter. När vi diskuterar språkriktighet och stil åskåd-
liggör jag att det mellan dessa båda finns ett komplext samspel. Detta för-
hållande kan åskådliggöras på följande sätt (jfr Westman 1989:5–17). 

 
Rätt  — Fel  → Språknorm (regler) 
Fint  — Fult  → Social värdering (moral) 
Bra  — Dåligt  → Situationell värdering (ändamålsenlighet)  

Figur 3: Tre dimensioner i språkriktighet och stil 

Matrisen i figur 3 visar att stil och språklig korrekthet berör åtminstone 
tre dimensioner, nämligen regler, moral och ändamålsenlighet. Det bästa 
och effektivaste språket behöver inte nödvändigtvis betecknas med de 
ord som återfinns till vänster i matrisen eftersom korrekthet och stil också 
är avhängigt av kontext och genre. I stället gäller det att i varje situation 
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hitta exakt rätt ord. Idealet som jag förespråkar är att språket inte ska 
märkas utan idéinnehållet ska träffa läsaren direkt och att den vetenskap-
liga prosan ska vara enkel, saklig och objektiv. Det innebär bl.a. att man 
ska undvika krångligt språk, sakfel, snett faktaurval och värdeladdade 
ord. Språket ska med andra ord helst vara osynligt. Ordvalet bör inte 
vara starkt utan träffande.  

Akademiska texter är normalt diskursiva, vilket innebär att de succes-
sivt bygger upp en sammansatt kunskap inom sig. Sådana texter inne-
håller refererande, förklarande och argumenterande inslag. För veten-
skapliga texter finns det självklara kravet på vetenskaplig redlighet, dvs. 
att man inte medvetet ska föra någon bakom ljuset och att den som gör 
en vetenskaplig insats ska ha erkännande för det. Detta innebär att man 
alltid måste ange källa och göra sidhänvisning när man refererar eller 
citerar. Hur detta i praktiken bör gå till är många doktorander förvånan-
de osäkra på. (Jämför Sofia Asks licentiatavhandling om grundstudenters 
skrivande 2005:77–79.) 

Den vetenskapliga prosastilen karakteriseras av precision, koncentra-
tion, organisation, begriplighet och personlighet. Sammantagna är dessa 
ideal delvis motsägelsefulla, där exempelvis koncentration ibland kan gå 
ut över begriplighet och precision ibland kan stå i motsättning till kon-
centration (Jarrick & Josephson 1996:24–31). 

3.7 Textbygge för folket  
En föreläsning under kursen ägnas åt strategier för att popularisera text 
för en bredare publik. Framställningen tar sin utgångspunkt i Populärve-
tenskapens retorik (Thurén 2000). Där presenteras fem metoder för hur 
man förvandlar primärvetenskap till populärvetenskap.  

Konkreta exempel är själva grunden för popularisering; med sådana kan 
man enkelt försöka att förklara en tankegång. Denna strategi är det vanli-
gaste sättet att göra texter lättillgängliga. Med hjälp av jämförelser, analogi-
er och metaforer kan man förklara det okända och skapa en åskådlig bild 
av något abstrakt och svårbegripligt. Dessa stilfigurer har alltså ett stort 
förklaringsvärde. Genom tankeexperiment kan man föreställa sig hur nå-
got skulle kunna vara under vissa omständigheter. Detta är ytterligare ett 
effektivt grepp när man vill popularisera, och när det används kan fram-
ställningen ibland närma sig science fiction. Berättelser utnyttjas ofta i 
populärvetenskapliga texter och är ett bredare begrepp som i sig kan 
innefatta beskrivning och argumentation. Dessutom kan konkreta exem-
pel, metaforer och tankeexperiment vara utformade som berättelser. Ett 
effektivt sätt att föra ut vetenskapliga rön till en större publik kan vara att 
bygga upp en fiktiv ramhandling. En sådan kan gestaltas som en fiktiv dia-



39 

log om vetenskapliga resonemang mellan påhittade personer, i påhittade 
situationer och för påhittade lyssnare.  

När populärvetenskap är som bäst skrivs den enkelt, konkret, rakt, ak-
tivt och engagerande. Därför ska man i populariserade framställningar 
vara återhållsam med långa och komplexa meningar, passivkonstruk-
tioner, abstrakta substantiv, långa substantivfraser, jargong och vänster-
tyngd. Varje skribent som skriver populärvetenskap bör i stället sträva 
efter att mestadels skapa högertyngd, vilket innebär att det tempusböjda 
verbet ska komma tidigt i meningarna. Därigenom får läsaren fortare 
grepp om vad skribenten vill uttrycka och tar lättare till sig texten.  

Huvudinnehållet i en populärvetenskaplig tidskriftsartikel kan vara 
nästan detsamma som i en primärvetenskaplig. Men det är stora skillna-
der i syfte och utförande.  

Den primärvetenskapliga textens mål2 är att vara kulmen på ett forsk-
ningsarbete, och publicering ingår som en självklar del i den akademiska 
kulturen. Texten görs inte i första hand för att bli läst, utan för att vara 
skriven. Målgruppen är forskare inom ämnet, och skribenten skriver i sin 
forskarroll och förutsätter omfattande baskunskap hos mottagarna. 
Normer för innehållet är att det ska vara nytt, sant, viktigt och förståeligt. 
Formen ska vara logisk, klar och preciserad. Språket bör vara kortfattat 
och anpassat till läsarna, gärna med diagram över huvudresultaten. Dis-
positionen följer en akademisk tradition med introduktion, metoder, ma-
terial, resultat, diskussion och sammanfattning. Resultatens tillämpning-
ar är oftast bara aktuella på några få forskningsområden. 

Populärvetenskapen har däremot ett folkbildningsideal som drivkraft. 
Den publiceras för att läsas och avnjutas. Skribenten finns där i sin lärar-
roll och förutsätter minimala fackkunskaper hos läsarna. Normer för tex-
ten är att den ska vara spännande, förståelig, viktig, sann och gärna ny. 
Formen ska vara journalistisk och pedagogisk men måste precis som den 
primärvetenskapliga texten präglas av logik och klarhet. Språket ska vara 
anpassat till läsarna, gärna med liknelser och litterär stil. Dessutom kan 
texten med fördel ha förklarande, trevliga diagram, men även bilder som 
blickfång, gärna med humor. Dispositionen bör ha ingress, upptakt, re-
sultat, metoder och tillämpningar. Upptakten kan vara vad som helst 
som griper tag i läsaren, valt från artikelns väsentliga innehåll. Resultaten 
ska vara representativa för studien, gärna i form av exempel, men även 
extremfall kan vara intressanta. Diskussionen ska genomsyra hela arti-
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2  Resten av detta avsnitt bygger på Att skriva i Forskning och Framsteg av Björn Fjæstad 
(utan år). 
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keln och kan antydas redan i rubriken eller ingressen. Tillämpningarna 
ska vara verkliga eller möjliga, viktiga eller mindre viktiga och kan berö-
ra effekter på samhället och individen. 

För att populariseringen ska bli lyckad krävs en hel del arbete med tex-
ten på olika nivåer. Det är en svår konst att förenkla utan att fördumma. 

3.8 Att bygga på riktigt 
Under kursens gång har doktoranderna jobbat med att skriva. Redan på 
planeringsmötet får de veta att de ska lämna in ett textparti som ska 
granskas och kritiseras under ett seminarium. Samma text, som kommen-
teras muntligt och skriftligt av gruppen och mig, utgör också underlaget 
för individuell textgenomgång. Ett krav från min sida är att det inte en-
bart ska vara en övningstext, utan den ska ingå i studentens avhandlings-
arbete eller alternativt vara en populärvetenskaplig framställning med 
utgångspunkt i avhandlingen. Alltså kan textpartiet vara antingen pri-
märvetenskapligt eller populärvetenskapligt och får inte överstiga 5 si-
dor. Det avslutande seminariet är i halvgrupp, och vi diskuterar varje 
text i 15–20 minuter. Därefter får doktoranderna en halvtimmes individu-
ell handledning av mig. Då diskuterar vi både den enskilda texten och 
doktorandens språk och stil i stort. Vi brukar resonera om alla textnivåer, 
men jag lägger särskild vikt vid att makrostrukturen i texten ska bli tyd-
lig och klar eftersom den är avgörande för textens begriplighet och logis-
ka hållbarhet. 

4 Drömbygget och verkligheten 
Kursen i akademiskt skrivande med dess nuvarande innehåll och form 
upplevs av kursvärderingarna att döma som nyttig och relevant. Arbetet 
med de egna texterna tycker studenterna är det väsentligaste inslaget på 
kursen, och det är onekligen även det mest uppskattade. Men enligt min 
mening behöver doktoranderna både teoretiska insikter, där studium av 
olika akademiska genrer ingår som en viktig del, och praktisk skriv-
träning, där de dels skriver egna texter, dels analyserar egna och andras 
texter. En del högskolestudenter får tyvärr aldrig någon formell skriv-
träning. Hans Strand har studerat den akademiska skrivundervisningens 
möjligheter och begränsningar på universitetets grundnivå. Även han 
framhäver genreskrivande och teoretiska inslag i skrivundervisningen: 

 
I den bästa av världar har alltså studenterna först gått igenom dels en 
allmän och grundläggande skrivkurs, dels en kurs i akademiskt skri-
vande med inriktning på genren vetenskaplig uppsats, och därefter 
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har de fått tillämpa sina kunskaper och färdigheter genom att utföra 
ett självständigt vetenskapligt arbete och presentera det i skrift enligt 
konstens alla regler. [– – –] Men skrivundervisning och genreskrivan-
de är som konstaterats också viktiga då omständigheterna inte är lika 
gynnsamma: studenterna behöver nämligen också tillägna sig vissa 
allmänna grunder, vanor, sätt att tänka, strategier o.s.v. när det gäller 
skrivande, och för att detta mål ska kunna nås, så behövs såväl gen-
reskrivande som (viss teoretisk) undervisning. (Strand 2004:188)  

 
Traditioner och tänkande om text är enligt min mening avgörande för att 
doktoranderna ska socialiseras in i det akademiska skrivandet. Både uti-
från mitt och doktorandernas perspektiv skulle kursen bli bättre om 
deras handledare hade varit med på ett förberedande seminarium där 
olika skrivkulturer och stilideal diskuterats. Forskarstudenterna kommer 
från olika ämnen där olika akademiska traditioner gör sig gällande. För 
studenterna ger kursen en möjlighet att lära sig mer om sitt eget och and-
ras akademiska skrivande. De ökar därigenom sin språkliga medvetenhet 
och genrekompetens genom teoretiska insikter, praktisk textanalys och 
eget skrivande.  

Grupperna är ibland ämnesmässigt heterogena, och detta kan bli ett 
problem eftersom studenter som t.ex. skriver om träteknik eller trådlös 
kommunikation respektive tyska med didaktisk inriktning eller historia 
kan ha svårigheter att ge konstruktiv kritik på varandras texter. Men stu-
denter från ämnen som inte ligger så långt ifrån varandra, t.ex. social-
vetenskap och vårdvetenskap har större möjlighet att ge varandra nyttiga 
och konstruktiva textkommentarer.  

Att skriva vetenskapliga texter på engelska är nu för tiden mer regel 
än undantag inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteter, men det är 
olyckligt när det inom vissa universitetsämnen uppstår en diglossisitua-
tion, där engelska används i seminarierummet och svenska enbart i kaffe-
rummet. Enligt min och andra språkforskares mening borde Sveriges 
universitet utarbeta en språklig plan för hur engelska och svenska kan 
användas parallellt i det akademiska skrivandet så att svenskan inte för-
svinner som arbetsspråk i vissa vetenskapliga discipliner. Björn Melander 
skriver följande om denna tänkta plan: ”Då kan svenskan fortsätta att ut-
vecklas som redskap för vetenskaplig diskussion samtidigt som den 
svenska akademiska världen utgör en integrerad del av det internatio-
nella forskarsamhället” (Melander 2005:142).  

Kursen i akademiskt skrivande, både den svenska och engelska delen, 
kan ses som en hjälp till självhjälp, och det är inte ovanligt att det skapas 
bestående kontakter mellan studenter från olika discipliner. Studenter 
som blir läs- och skrivkompisar under kursen kan hjälpa varandra i av-
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handlingsskrivandet. Här ska nämnas att ett önskemål från både dokto-
randerna och mig är att kursen borde ha fler individuella textgenom-
gångar. Dessa måste vara återkommande moment för att skapa långsikti-
ga och positiva effekter. Optimalt vore att låta språkgranska avhand-
lingspartier under hela den tid doktoranden skriver sin avhandling. Kan-
ske kunde också skräddarsydda moment ges i Textverkstadens regi för 
doktorander som är i slutet av sitt avhandlingsskrivande.  

Trots att mycket är positivt med Akademiskt skrivande för doktorander 
finns det även stora begränsningar i vad den kan ge. Några studenter går 
in i kursen med orealistiska förväntningar på vad de kommer att kunna 
efter avslutad kurs. Det gäller doktorander som har uppenbara skrivpro-
blem eller som inte har svenska som modersmål. Sofia Ask skriver i sin 
studie av grundstudenters akademiska texter att: ”Många nya studenter 
idag upplever att de inte uppfyller de krav på skriftspråklig kompetens 
som krävs inom högre utbildning” (Ask 2005:1). Detta bekymmer kan föl-
ja med studenterna genom utbildningen om de inte lyckas att erövra det 
akademiska skriftspråket. En del doktorander som inte fått möjlighet till 
skrivträning dras med skrivångest och uppenbara problem att bygga en 
adekvat akademisk text. Återkommande skrivkurser med systematisk 
skrivträning och genreundervisning under studietiden skulle hjälpa 
dessa studenter till att bli bättre skribenter i en framgångsrikare studie-
tillvaro. Drömmen om ett hållbart textbygge skulle då kunna gå i upp-
fyllelse. 
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Spridning av text- och 
skrivkompetens 
Några exempel på Textverkstadens samarbete 
med lärare på universitetet 

Maria Lindgren 

1 Inledning 
Det akademiska skrivandet ses som ett viktigt sätt att fördjupa studenter-
nas förståelse av den litteratur som ingår i olika kurser, och skrivandet 
anses också vara utvecklande för studenternas självständighet och kri-
tiska tänkande. När studenterna därför får skrivuppgifter får de emeller-
tid inte skriva fritt. För det akademiska skrivandet gäller nämligen sär-
skilda konventioner som de måste känna till för att klara av skrivandet 
som ingår i studierna. När man skriver papers, uppsatser och examensar-
beten ställs det särskilda krav på överskådlighet, och så snart man åter-
ger vad någon annan skrivit ska källan redovisas med källhänvisning och 
källförteckning. Språket ska vara vårdat, koncentrerat och korrekt.  

Många av våra studenter har inte övat den här typen av akademiskt 
skrivande i sin tidigare skolgång. De har inte heller läst akademiska text-
er som kan stå som förebilder för deras eget skrivande. De kommer alltså 
till universitetsstudierna utan den här textkompetensen. Sofia Ask (se 
hennes artiklar i denna bok, Ask 2005a och 2005b) har studerat skrivan-
det och de texter som skrivs i den här övergången från gymnasie- till uni-
versitetsstudier. Hon visar att nya lärarstudenters skrivande är proble-
matiskt och att studenter är osäkra på vad som förväntas av dem. Jag 
menar att det också är problematiskt för att vi universitetslärare många 
gånger inte heller har den text- och skrivkompetens som krävs för att 
undervisa och handleda studenterna. 
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I Textverkstadsprojektet har vi emellertid gjort en del insatser som haft 
till syfte att just stärka text- och skrivkompetensen hos både studenter 
och lärare. Jag ska här ge några glimtar från den verksamheten. Det 
handlar om planering och genomförande av skrivundervisning för stu-
denter, utbildning för lärare på universitetet och pedagogiska seminarier 
för särskilda text- och skrivlärare. 

2 Undervisning om text och skrivande för 
studenter 
Den breddade rekryteringen innebär att långt ifrån alla studenter har 
erfarenhet av att skriva diskursiva texter när de börjar sina högskole-
studier. De är oftast inte heller medvetna om de särskilda skrivkonven-
tioner som gäller för de akademiska texterna. Därför har Textverkstaden 
arbetat med planering och genomförande av moment om detta i under-
visningen på ett flertal kurser och program. Vi har samarbetat med andra 
lärare, och vi har lagt in sådana moment i de kurser som vi själva håller i. 

2.1 Samarbete med andra lärare 
Under tiden vi har bedrivit vårt Textverkstadsprojekt har flera program- 
och ämnesansvariga lärare tagit kontakt med oss för att diskutera om, 
och i så fall hur, undervisning om text och skrivande skulle kunna bedri-
vas inom ramen för den ordinarie utbildningen. Dessa diskussioner har 
sedan ofta lett till vidare samarbete om undervisningen. Vem som ska 
hålla i undervisningen har egentligen inte föranlett så mycket diskussion. 
Vi som är knutna till Textverkstaden har ofta setts som specialister och 
bjudits in att föreläsa. I sådana fall har vi fått bakgrundsinformation om 
den skrivuppgift eller de skrivuppgifter som föranleder vår insats. Däref-
ter har vi fått lägga upp undervisningen på egen hand.  

Vid några tillfällen har vi dock samarbetat mer ingående med andra 
lärare på programmen, och det är förstås främst då som vi har lärt mest 
av varandra – när vi har genomfört undervisningen tillsammans och 
kunnat kommentera varandras inlägg med exempel och andra förtyd-
liganden. Textverkstaden har lärt ut hur man kan arbeta effektivt och sy-
stematiskt med skrivandet samt visat hur annan litteratur kan refereras 
och citeras. Vidare har Textverkstaden bidragit med kunskap om textens 
disposition, textbindning, språknormer och stil. Allt det här har kunnat 
kommenteras av ämnesläraren som därmed har synliggjort särskilda 
textmönster som gäller inom det specifika ämnet. 
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De olika programmen har funnit olika lösningar. Så har t.ex. några 
program lagt undervisning om rapportskrivning redan under den första 
veckan på första terminen. Bakgrunden är ofta att lärarna insett att stu-
denterna behöver mycket skrivträning för att de på slutet av utbildning-
en ska klara av att skriva ett bra examensarbete. På andra program har 
inte studenternas skrivande fokuserats så tidigt, utan de har fått under-
visning om skrivande först inför sina examensarbeten. Här ska jag först 
ge exempel på hur undervisningen kan se ut när den första kursen på 
programmet innehåller text och skrivande. Därefter ger jag ett exempel 
på skrivundervisning i samband med examensarbetet och ett exempel 
när skrivundervisningen integreras i ett helt program.  

2.1.1 Skrivundervisning i början av universitetsstudierna  
Programmet för Coaching och Sport Managing är ett unikt program för 
Växjö universitet med unga studenter som förutom allmän behörighet 
meriterat sig genom sina erfarenheter som idrottsledare eller som idrotts-
utövare i kvalificerade sammanhang. Det akademiska skrivandet har av 
flera studenter setts som något som inte berör deras framtida yrkeskom-
petens – något som de inte ska behöva befatta sig med eftersom de ska 
vara praktiker. En stor uppgift för lärarna har därför varit att ändra stu-
denternas attityder till teori och vetenskap, och de har lagt stor vikt vid 
en introducerande delkurs om idrotten i samhället. I kursen kommer stu-
denterna i kontakt med idrottsvetenskap genom att läsa några populär-
vetenskapliga och några traditionellt formulerade vetenskapliga artiklar. 
Som uppgift får de välja ut och referera två sådana artiklar i en och 
samma text. Uppgiften innebär dels att de ska träna referatteknik, dels att 
de ska jämföra de olika budskapen – de ska ta fram likheter och skillna-
der. Uppgiften innebär också att de ska börja träna det akademiska skri-
vandet. Jag menar att upplägget av den här kursen är särskilt intressant 
eftersom det handlar om att engagera och motivera dessa ovana och 
ovilliga skribenter.  

Som inledning till skrivuppgiften arrangeras en temadag om text och 
skrivande. Under dagen får studenterna pröva olika skrivmoment som 
att göra källhänvisningar, att välja en dispositionsprincip, att formulera 
ett syfte och att kamratbearbeta en text. När sedan studenterna skriver 
sin text har de alla ett obligatoriskt handledningstillfälle med sin lärare. 
Och när texten är inlämnad har läraren en ny diskussion med studenten; 
läraren tar fram det som kan berömmas och tillsammans diskuterar de 
hur texten skulle kunna utvecklas. Texten betygsätts inte, vilket innebär 
att ingen blir underkänd, men de har fått erfarenhet, oftast en positiv 
sådan, av att skriva i en akademisk genre.  
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2.1.2 Skrivundervisning inför examensarbetet  
Studenter som gått ingenjörsprogrammet kan bygga på sin utbildning 
med magisterkurser med olika inriktningar. Textverkstadens lärare har i 
olika sammanhang medverkat med föreläsningar om text och skrivande 
på dessa kurser, men vi har också fördjupat det här samarbetet i en sådan 
magisterkurs. I denna ingår en delkurs som kallas projektplanering. Den 
ska bl.a. ge studenterna den kompetens som krävs för att arbeta med det 
egna examensprojektet. Delkursen innehåller moment om arbetsproces-
sen, vetenskaplig teori och metod, litteratursökning samt skriftlig och 
muntlig framställning. Studenterna får också särskild skrivhandledning. 
Text och skrivande utgör en stor del i den här kursen eftersom kursen or-
ganiseras enligt olika faser i skrivprocessen – det är meningen att magis-
terstudenterna ska träna reflexivt skrivande i början när studenterna skri-
ver anteckningar för sin egen skull och kommunikativt skrivande senare 
när de skriver en rapport som ska förstås av andra.  

En intressant del i arbetet var en gemensam genomgång med två lära-
re på programmet om de texter som studenterna lämnade in. Genom-
gången var givande både för de andra lärarna och för mig som text- och 
skrivlärare. De beskrev mitt bidrag till diskussionen som ”en ögonöppna-
re – att de fick ett annat sätt att se på framställningsformen, framför allt 
för att vi diskuterade helheten och strukturen i texten”. Och jag fick en 
inblick i hur de resonerade om text och av vad de förväntade sig av de 
skriftliga inlämningsuppgifterna. 

En annan intressant del i arbetet var när vi alla tre tillsammans med 
ännu en lärare på programmet deltog i ett seminarium där studenterna 
presenterade planer för sina examensarbeten. Synpunkterna som följde 
gav oss nämligen ännu större inblick i hur vi ser på innehåll och form i en 
akademisk text, och vi märkte att vi i mycket hög grad kompletterade 
varandra i råden till studenterna.  

2.1.3 Skrivande som ett viktigt moment i hela utbildningen  
Vid Växjö universitet startade hösten 2003 magisterprogrammet för bib-
lioteks- och informationsvetenskap. Programmet är treårigt och har som 
mål att utbilda bibliotekarier för ett modernt bibliotek, där det pedago-
giska arbetet kommer att ha stor betydelse vid sidan av traditionella mo-
ment som sökning, strukturering och presentation av information.  

Under de fyra första terminerna läser studenterna TPR-kurser (Teori-
Praktik-Reflektion) som förutom vetenskaplig teori och metod innebär en 
hel del uppgifter som ska rapporteras skriftligt. Som representant för 
Textverkstaden har jag fått uppgiften att undervisa på de här TPR-
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kurserna och därför tagit del av både studenternas och övriga lärares 
idéer om en undervisning som ska leda till reflektion och gagna studen-
ternas teoretiska och praktiska utveckling. Jag tycker att det är särskilt in-
tressant att kurserna pågår parallellt med övriga kurser inom program-
met. En del av dessa bedrivs som PBL-projekt (PBL = problembaserat 
lärande) som ställer stora krav på studenternas initiativkraft och reflek-
tioner, men också på deras dokumentation av arbetet och därmed också 
på deras skrivande. 

Syftet med skrivmomenten i TPR-kurserna är att studenterna ska prö-
va och träna olika typer av skrivande. Vissa skrivuppgifter som ingår i 
kurserna har som uppgift att framför allt stärka deras reflektiva tänkan-
de, och då handlar det om anteckningar som ska göra tankarna synliga – 
”att se nya sammanhang men också att avslöja motsägelsefulla samman-
hang” (Dysthe m.fl. 2002 sid. 8). Andra skrivuppgifter ställer däremot 
krav på att texterna ska fungera kommunikativt och måste därför anpas-
sas till mottagare och genre. Det akademiska skrivandet ges extra utrym-
me eftersom det både ska vara reflekterande och kommunikativt. Vissa 
uppgifter skrivs individuellt, men även det kollektiva skrivandet är ett 
viktigt inslag. Det är meningen att studenterna ska få erfarenhet av att 
samarbeta om texter – att de ingår i olika skrivargrupper för att sam-
skriva eller för att granska varandras texter. 

I TPR-kurserna finns också moment av textanalys som en metod i det 
vetenskapliga arbetet. Studenterna utför tre olika typer av textanalys; de 
gör en argumentationsanalys, de gör en lingvistisk analys med avseende 
på metaforer, verbprocesser och ordval och en mer heltäckande diskurs-
analys. Eftersom dessa moment ökar studenternas kunskap om olika fe-
nomen i texter är dessa inslag också viktiga för studenternas skrivkompe-
tens. De blir uppmärksamma på att man kan argumentera med text och 
att man kan välja mellan olika uttryckssätt för samma innehåll. En del av 
textanalysen består av analys av kontexten, vilket dessutom medför att 
studenterna blir medvetna om hur viktigt det är att anpassa texter efter 
mottagare och sammanhang. 

2.2 Kurser inom avdelningen för svenska språket  
I samband med alla diskussioner om text och skrivande har förstås vi 
lärare som är knutna till Textverkstaden också utvecklat hur vi arbetar 
med det akademiska skrivandet inom de ämnen och program som vi 
vanligtvis undervisar på. Vi har dels våra ämnen Nordiska språk, Sven-
ska och Svenska som andraspråk, dels moment om skrivande för alla 
lärarstudenter. Överallt har vi haft som mål att stegvis stärka studenter-
nas kompetens i fråga om text och skrivande. Här väljer jag att presentera 
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ett exempel som gäller mitt eget ämne, nämligen nordiska språk. Som en 
följd av diskussionerna har vi arbetat fram nya kursplaner på A- och B-
nivå, och kurserna läses också i en ny ordningsföljd.  

Tidigare började A-terminen i nordiska språk med en delkurs i gram-
matik som examinerades med en traditionell tentamen. I det nya syste-
met börjar terminen med kursen Språk, individ och samhälle som examine-
ras genom aktivt muntligt deltagande på sammankomsterna i form av re-
flektioner över kurslitteratur och genom en språksociologisk undersök-
ning som ska rapporteras skriftligt. Redan under den första kursen ska 
alltså studenterna träna sitt kritiska tänkande och sitt akademiska skri-
vande. Här får de också en första övning i att opponera på en annan stu-
dents arbete. Parallellt med denna kurs och med de två övriga kurserna 
på terminen (om språklig struktur och om text- och språkhistoria) läser 
alla studenter också en kurs i retorik. I denna kurs tränar de både munt-
lig och skriftlig framställning, och de utvecklar sitt kritiska tänkande gen-
om analyser och reflektioner som görs på ett antal texter.  

B-terminen började förr med en uppsatskurs, och därefter lästes de 
övriga kurserna. I det nya systemet introduceras uppsatsarbetet i början 
av terminen, men inlämning och opposition av uppsatsen avslutar termi-
nen. Under tiden får de nya tillfällen att träna skrivandet och det kritiska 
tänkandet; examinationen av de övriga delkurserna består nämligen 
huvudsakligen av att studenterna producerar s.k. akademisk text som 
visar att de har tillgodogjort sig de nya kunskaperna och färdigheterna.  

2.3 Effekter av skrivundervisningen 
Under projekttiden har vi inte hunnit skaffa oss en helhetsbild över vad 
Textverkstadens inblandning i skriv- och textundervisningen på uni-
versitetet har inneburit. Det har ändå varit uppenbart att de extra resurs-
er som vi haft för att diskutera, planera och genomföra skriv- och text-
undervisning har förändrat både synen på och genomförandet av under-
visningen på ett stort antal program och även på vissa enstaka kurser; 
större vikt läggs numera på undervisningen, och skrivuppgifterna är 
bättre anpassade efter studenternas förutsättningar och behov. 

En annan effekt av samarbetet är att kunskaper och erfarenheter har 
förmedlats över ämnesgränserna. Textverkstadens lärare och handledare 
har fått kunskap om speciella krav som ställs på skrivandet inom olika 
ämnen, och ämneslärarnas kompetens som undervisare och handledare 
om text och skrivande har stärkts. 
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3 Textkurs för universitetslärare 
I samband med att vi startade vår Textverkstad publicerade Ann Blückert 
sin bok Skrivarstugor och loggböcker (2002) som bl.a. tog upp universi-
tetslärarnas sätt att arbeta med studenternas skrivande. En fråga som hon 
ställde var om universitetslärarna hade tillräcklig kompetens för att ge 
återkoppling på studenternas skriftliga prestationer. När vi diskuterade 
den frågan i en arbetsgrupp på Institutionen för vårdvetenskap och soci-
alt arbete (IVOSA) kom vi fram till att lärarnas kompetens inte var till-
räcklig i det här avseendet och att många lärare ville tillägna sig mer kun-
skaper inom området. I den här diskussionen framkom det också att stu-
diehandledningar m.m. som lärarna skrev inte alltid överensstämde med 
institutionens skrivpolicy eller med annan praxis för skrivande. Som en 
följd av den här diskussionen ordnade Textverkstaden en pilotkurs för 19 
lärare på IVOSA. Dessa fick utbildning om text, skrivande och textgran-
skning under hösten 2003.  

3.1 Genomförande 
Kursen genomfördes i form av tre förmiddagsträffar och uppgifter att 
göra mellan träffarna.  

Den första träffen som vi kallade ”Textkunskap och skrivande” bestod 
huvudsakligen av en föreläsning om skrivprocessen och om samman-
hang i text. Därefter fick deltagarna i uppgift att parvis skriva en egen 
text och därefter granska en text som skrivits av något av de andra paren.  

Under den andra träffen som vi ägnade åt ”Eget skrivande” diskutera-
de vi de texter som skrivits av deltagarna. Texterna representerade flera 
olika genrer ur deltagarnas professionella praktik: studiehandledning, 
webbpresentation, remissvar, dokumentation av handledning, instruk-
tion till rollspel och anvisning för uppsatskurs. Syftet med diskussioner-
na var dels att utveckla texterna både på makronivå (t.ex. stil, fram-
ställningsform och disposition) och mikronivå (t.ex. ordval, textbindning 
och samordningar), dels att deltagarna skulle bli medvetna om de olika 
textfenomenen, men i diskussionerna hann vi också beröra flera andra 
aspekter av skrivandet, t.ex. mottagaranpassning, genreval, språkhand-
lingar, retorik, lay out och grafiska markeringar. 

Den tredje träffen ägnades åt ”Granskning av studenttexter”. Inför 
träffen hade alla deltagarna läst och skrivit kommentarer till tre texter 
som skrivits av studenter vid IVOSA. Och på träffen arbetade vi med 
rollspel – i smågrupper fick deltagarna i tur och ordning pröva på att 
vara lärare/handledare och ge kritik till en student som spelades av en 
annan deltagare. Lärarna/handledarna i det första rollspelet skulle disku-
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tera texten linjärt med sin student. Det innebar att texten kommenterades 
från början till slut. I det andra rollspelet skulle texten diskuteras utifrån 
hur den var anpassad till sina läsare och hur den var organiserad. I det 
tredje och sista rollspelet skulle texten diskuteras efter skrivprocessen – 
hur det var att skriva den – vilka våndor och glädjeämnen samt vilket 
lärande skrivandet hade inneburit. I varje grupp fanns minst en observa-
tör som hade till uppgift att studera vissa speciella fenomen i interaktion-
en mellan lärare och student. 

Som avslutning gjorde vi en kort utvärdering av textkursen. Denna 
visade att deltagarna var nöjda med kursen och att de också hade fått nya 
insikter och kunskaper om text och skrivande. 

3.2 Uppföljning 
Syftet med kursen var att utveckla lärarnas kompetens att handleda stu-
denter och bedöma deras skriftliga arbeten. Därför ville vi också mäta 
effekterna av kursen istället för att enbart mäta attityderna till den. Lite 
drygt ett år efter det att kursen genomförts bjöd vi deltagarna till ett upp-
följningsmöte för att diskutera hur kunnande, färdigheter och förhåll-
ningssätt påverkats. Till det här mötet kom sex kursdeltagare. Ytterligare 
sex som inte hade möjligheter att delta lämnade kommentarer via e-post. 
I diskussionen kom det fram att kursen hade lett både till personlig ut-
veckling och till utveckling av arbetet, men också till ett nytt sätt att se på 
Textverkstaden. 

Den personliga utvecklingen beskrevs i termer av medvetenhet. Det 
handlade om medvetenhet om det egna skrivandet med fördelar och 
brister, och det handlade om modet att skriva – att våga vara rakt på sak 
och att våga visa sin personlighet i texterna. Men det fanns också någon 
som sa sig ha blivit mer försiktig och hämmad i sitt skrivande som 
numera begränsades av regler och normer. Den personliga utvecklingen 
beskrevs också i termer av egen skrivutveckling. Det handlade dels om 
kunskap om skrivregler, dels om kunskap om hur texter byggs ihop av 
ord och fraser till logiska enheter – kunskaper som hade förbättrat de 
texter som deltagarna skrev. Flera sa sig vara intresserade av att utveckla 
sitt skrivande vidare i fortsättningskurser eller skrivarcirklar.  

Utvecklingen i arbetet bestod till viss del av det som var syftet med 
kursen, nämligen att utveckla kompetensen att handleda studenter och 
bedöma deras skriftliga arbeten. De menade att de hade blivit mer 
uppmärksamma på språket vid uppsatshandledningen och att de kunde 
ge tips om själva skrivandet. Men det var också andra projekt som hade 
kommit igång p.g.a. det fokus som språket och skrivandet fått. Det 
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handlade om att komma igång med arbeten som inte hade blivit av 
tidigare, och det handlade om initiativ till förändringsarbeten. 

Ännu ett resultat kom fram i diskussionen, nämligen ett nytt sätt att se 
på Textverkstaden. Lärarna menade att deras nyvunna kunskap om text 
och skrivande hade ökat kunskapen om vad Textverkstaden kunde 
erbjuda för hjälp till studenterna – att Textverkstaden kunde hjälpa till 
med strukturen i texterna och ge de anvisningar som krävs för det akade-
miska skrivandet, men att Textverkstaden inte hade möjlighet att ge den 
grundläggande utbildning i svenska språket som en del studenter med 
utländsk bakgrund behöver. En lärare berättade att det hade varit lättare 
att motivera studenter att söka stöd i Textverkstaden när han kunde säga 
att han själv hade gått kurs där.  

4 Pedagogiska seminarier för text- och 
skrivlärare 
I samband med att vi startade Textverkstadsprojektet efterfrågades speci-
alkompetens om text och skrivande, och vi lärare som förväntades dela 
med oss av den kompetensen hade behov av att fortbilda oss. Därför ord-
nade vi pedagogiska seminarier för alla lärare som arbetar på Avdelning-
en för svenska språket, där också Textverkstaden är placerad organisato-
riskt. Eftersom jag arbetade särskilt med Textverkstadsprojektet föll det 
på min lott att planera dessa pedagogiska seminarier som skulle höja 
kompetensen hos lärarna.  

4.1 Arbetssätt och syfte 
Jag hade riktigt goda erfarenheter av två undervisningsformer som på 
många sätt liknar varandra. Den ena var seminariet som jag mött i den 
akademiska världen. Den andra var studiecirkeln som jag mött inom 
folkbildningen. Dessa två undervisningsformer påminner om varandra; 
båda utgår från att deltagarna ska dela med sig av kunskaper och erfa-
renheter, och båda består av ett litet antal deltagare. Både seminarie- och 
cirkelledaren har vissa befogenheter att styra gruppen, men gemensamt 
för dem är att alla för övrigt ingår i gruppen på samma villkor. I semina-
rierna diskuteras vetenskapliga frågor, och sådana kan också diskuteras i 
en studiecirkel. Men i en studiecirkel kan även allt annat som deltagarna 
vill lära sig tas upp.  

Som förebilder till Textverkstadens pedagogiska seminarier fick alltså 
både det vetenskapliga seminariet och studiecirkeln stå. Deltagarna skul-
le kunna presentera arbeten (både forskning och undervisning) och få 
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dessa ventilerade såsom man brukar göra på forskningsseminarier, och 
alla deltagare skulle utveckla sitt kunnande – vi skulle lära av varandra. 

Seminarierna var välbesökta – alla tillsvidareanställda och flera av de 
visstidsanställda deltog vid så gott som alla tillfällen. Vi gjorde dem lite 
extra inbjudande genom att förlägga dem på det närbelägna Teleborgs 
slott. På så vis kunde vi ta del av den trivsamma och avkopplande miljö 
som finns på promenadavstånd från universitetet. 

Det uttalade syftet med de pedagogiska seminarierna var att utveckla 
vår kompetens om text och skrivande samt om undervisning om detta. Vi 
trodde att vi tillsammans hade hög kompetens, men att den såg lite olika 
ut för olika personer. De pedagogiska seminarierna skulle därför läggas 
upp på ett sätt som gjorde det möjligt för deltagarna att dela med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter. De skulle både fungera som akademi-
ens seminarier och som folkbildningens studiecirklar. 

Under vårt första dagslånga seminarium bidrog alla deltagarna med 
goda exempel på undervisning om skrivande. Nästa gång blev en halvdag för 
bedömning av studenttexter och återkoppling till studenterna. Vi hann också 
med en presentation av ett datorbaserat verktyg för att ge muntlig 
återkoppling om texter. Därefter ägnade vi två halvdagar åt uppdrags-
utbildning om text och skrivande1. Seminarierna avslutades med en diskus-
sion om Textverkstadens slutrapport i samband med en utflykt under en 
eftermiddag. 

När de fem seminarierna var genomförda besvarade tio deltagare2 fem 
relativt öppna frågor. Huvuddelen av den följande texten grundar sig på 
dessa synpunkter och är ordnade efter de fem frågorna. Avslutningsvis 
tar jag upp några reflektioner om hur seminarierna levde upp till syftet 
att utveckla kompetensen och undervisningen om text och skrivande. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Vår uppdragsutbildning om text och skrivande lades upp i ett system med moduler 

som kan kombineras på flera olika sätt beroende på vilket behov deltagarna har. 
Den första modulen är en introduktion till skrivande och text, och därefter kan 
kursen byggas på med någon eller några av följande moduler: Skrivprocessen, 
Egenskaper i text, Granskning och utveckling av text, Språk och stil, Textens yttre 
form, Handlingsplan för skrivandet på arbetsplatsen och Individuell skrivhandled-
ning. Eftersom vi vill anpassa kurserna efter deltagarnas behov inriktar vi gärna 
kurserna efter särskilda typer av skrivande och texter, t.ex. akademiskt skrivande, 
journalistiskt skrivande, skrivande i förvaltning, skrivande i skolan och protokolls-
skrivande. 

2  Totalt har 13 personer deltagit i seminarierna, varav två endast vid det inledande 
seminariet och därefter bytt jobb. En deltagare lyckades jag inte få in något svar 
från. 
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4.2 Erfarenheter 
Vad anser du om formerna för seminarierna (arbetssätt, tidsåtgång, deltagare, 
miljö m.m.)? 
I utvärderingen är det flera deltagare som kommenterar arbetssättet på 
ett sätt som får mig att tro att vi lyckades kombinera de båda undervis-
ningsformerna – seminariet och studiecirkeln. En av deltagarna skriver: 
”En tydlig pedagogisk ton som jag i min fördomsfullhet inte trodde 
existerade i så stor utsträckning på universitetet.”  

De flesta kommenterar tiden som använts i positiva ordalag – att det 
varit lagom med halvdagsseminarier och att vi hann arbeta igenom det vi 
skulle. Men seminarierna konkurrerar med andra viktiga åtaganden. En 
deltagare skriver: ”Tiden har gått fort, även om jag tycker att det har varit 
svårt att avsätta så mycket tid till just detta. Men det har med min egen 
arbetsbelastning att göra.” 

Den lilla gruppen med deltagare med olika erfarenheter och kunnande 
men med ett gemensamt intresse för skrivträning uppskattas av alla. 
Gruppen ansågs lagom stor, och det var uppskattat att alla på avdelning-
en deltog. En deltagare skriver: ”Positivt också att alla får vara med 
oavsett grad. Vet inte vad ni som har högre grad tycker, men jag som ad-
junkt tycker att det är roligt att även mina åsikter får komma till tals!” 
Självklarheter tycker jag, men av svaret förstår jag att det inte riktigt är 
det.  

Alla uppskattade att seminarierna var förlagda på ett närbeläget slott. 
”Genom att ta promenaden till slottet lämnar vi stressen i det vanliga 
jobbet bakom oss.” ”Det är som att komma bort till en ny omgivning utan 
att resa hemifrån.” Miljön beskrevs som bra, tilltalande, underbar, stimu-
lerande och fantastisk. Även miljön för det avslutande seminariet upp-
skattades: ”Utflykten till Berg och Nykulla var en extra trevlig avslutning 
på seminarierna!” 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att formerna för seminarierna 
var uppskattade – att det studiecirkelliknande arbetssättet fungerade och 
den rofyllda miljön kryddade innehållet på ett ändamålsenligt sätt. 

 
Hur ser du på nyttan av seminarierna (för deltagarna, för Avdelningen för 
svenska språket och för Textverkstaden)? 
På den första delfrågan som handlar om nyttan för deltagarna beskrivs 
det individuella lärandet. De flesta har ett inifrånperspektiv och svarar 
vad just de har fått ut av seminarierna: ”Det har varit lärorikt – jag har 
tagit del av mina kollegers intressen, kunskap och erfarenheter, och jag 
har också fått flera tankeställare om andra sätt att undervisa om text och 
skrivande.” En deltagare tar också ett utifrånperspektiv och beskriver 
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nyttan även för andra: ”Samtliga måste ha haft stor nytta av seminarier-
na. Det har varit bra för de nyanställda att få lite mera insyn i hur andra 
arbetar, och det har varit bra för gamla uvar att få veta att man kan tänka 
på andra sätt.” 

På den andra delfrågan om nyttan för Avdelningen för svenska 
språket beskrivs också lärandet, men här är det fråga om det kollektiva 
lärandet: ”Seminarierna [har nog] inneburit att skrivträningens metodik 
har lyfts fram och belysts, inte bara för de lärare som har skrivträning 
som en central del av sina kurser, utan också för dem som har kurser där 
själva skrivandet har en mindre framträdande plats i kursplanerna.” Här 
tas också avdelningens möjligheter att möta krav och förändringar upp: 
”Vi har arbetat fram strategier för framtiden – vilket stärker avdelningens 
förmåga att hantera nya uppgifter.” Många har också kommenterat den 
stärkta gemenskapen. Det kommer också fram att deltagarna har lärt 
känna varandra på ett nytt och djupare sätt.  

Den tredje delfrågan handlar om nyttan för Textverkstaden (projektet). 
En deltagare beskrev nyttan som kompetensförhöjning för Textverk-
staden: ”För Textverkstaden har seminarierna inneburit en kompetens-
höjning. Det har dels inneburit inskolning och fortbildning för Textverk-
stadens personal, dels rekrytering av medarbetare och stödpersoner som 
inte tidigare har arbetat med de olika textverkstadsprojekten. Kompeten-
sen som finns på Avdelningen för svenska språket har spridits till Text-
verkstaden. Och Textverkstadsprojektet har spridits till flera – blivit känt 
av flera och utvecklats av flera.” En annan deltagare tar upp den sociala 
aspekten: ”Textverkstaden och de som arbetar där har fått en självklar 
plats i avdelningen, och Textverkstadens personal har fått ta del av de 
andras erfarenheter.” Men flera av deltagarna tyckte att den här frågan 
var svår att besvara, och detta menar jag beror på att Textverkstaden ses 
enbart som det delprojekt som handlar om rådgivningen till studenter 
och att de andra delprojekten (se Jan Einarssons inledande artikel) inte 
har varit så synliga och därför inte heller så kända.  

 
Vad har du bidragit med? 
Under det första seminariet bidrog alla deltagare med presentationer som 
berörde skrivundervisning. De hade också läst och bedömt studenttexter, 
och de hade arbetat fram förslag på innehåll och uppläggning på skriv-
undervisning. Det verkar emellertid som om de glömt dessa arbetsin-
satser två år senare när de fick utvärderingsfrågorna. I de flesta svaren 
nämns nämligen inte dessa insatser, utan i stället beskrivs det aktiva del-
tagandet lite mer allmänt: ”Själv har jag bidragit med erfarenheter och 
synpunkter.” och ”Jag har bidragit i diskussioner och grupparbeten.” 
Min slutsats är att det inte har känts så tungt att delta i seminarierna. De 
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arbetsinsatser som alla deltagare faktiskt har utfört inför och efter semi-
narierna fokuseras inte – i stället läggs fokus på det aktiva deltagandet på 
själva seminarierna.  

 
Vad har varit särskilt bra? 
Att lära av varandra, dvs. att lära ut det man kan och sprida sina erfaren-
heter till de andra i gruppen, var en bakomliggande tanke för semina-
rierna. Detta är också något som uppskattats av deltagarna – flera har 
tagit upp detta på frågan vad som har varit särskilt bra. 

Även själva arbetssättet för de här lära av varandra-inslagen togs upp 
som särskilt bra: ”att det inte har varit så akademiskt uppstyltat och pre-
stigefyllt” och ”att vi värnar om att alla ska få vara med”. 

Det andra seminariet som innebar att vi diskuterade bedömning av 
studenttexter och återkoppling till studenterna valdes ut av tre deltagare 
som svar på den här frågan om vad som varit särskilt bra: ”För mig per-
sonligen var nog diskussionen om bedömning och återkoppling särskilt 
givande. Den innehöll frågor som jag, och nog de flesta av oss, ständigt 
brottas med. Detta är ju också centralt för Textverkstadens verksamhet.” 

Även arbetet med moduler för skrivutbildningen togs upp som exem-
pel här: ”Idéseminariet om olika moduler för vår uppdragsutbildning 
tycker jag var särskilt intressant.”  

Fyra deltagare valde att lyfta fram samvaron i den fina miljön som det 
som var särskilt bra: ”Sen har samvaron med kolleger i den fina miljön 
satt pricken över i:et.” 

 
Hur skulle seminarierna kunna göras bättre? 
Svaren på den här frågan visade att avdelningens personal ville fortsätta 
med seminarierna även när Textverkstadsprojektet var slut. Flera hade 
också idéer om hur fortsättningen skulle se ut, t.ex. föreslog en deltagare 
att seminarierna skulle återkomma en gång per termin. Formen skulle 
behållas men även andra frågor än de som initieras av Textverkstaden 
skulle kunna tas upp.  

4.3 Slutsatser 
I stort visar utvärderingen att vi deltagare var nöjda med Textverksta-
dens pedagogiska seminarier. Vi uppskattade det studiecirkelliknande 
arbetssättet och den fina miljön på Teleborgs slott. Vi hade lärt av var-
andra och stärkt gemenskapen inom avdelningen. Och alla ansåg sig ha 
varit aktiva i diskussioner och grupparbeten. På så vis var alltså semina-
rierna lyckade. Men hur levde de upp till syftet att utveckla kompetensen 
och undervisningen om text och skrivande? 
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Det verkar inte finnas något tvivel om att det fanns chans att lära sig 
en hel del om text och skrivande och om undervisning om detta. På frå-
gan om nyttan av seminarierna är det också lärandet och erfarenhetsut-
bytet som nämns. Särskilt beskrivs det andra seminariet med bedömning 
av studenttexter och återkoppling till studenterna som lärorikt. Och det 
tvivlar jag inte alls på att det var. Vi lärde oss nya sätt att se på student-
texter och på att ge återkoppling om dem. Vi ökade intresset för de här 
momenten. Och vi såg att även våra kolleger många gånger tyckte att det 
var svårt att bedöma texter och att ge konstruktiv kritik till studenterna.  

De övriga momenten togs däremot inte upp specifikt som lärorika. 
T.ex. presenterades redan under det första seminariet ett flertal sätt att 
undervisa om skrivande – alla deltagarna hade fått i uppdrag att välja ut 
något som de såg som ett positivt exempel, och sedan presentera det. Det 
blev elva sådana exempel den här dagen följda av diskussioner. Och sen 
kom ett till vid det andra seminariet. (En deltagare hade inte haft 
möjlighet att delta första gången.) I utvärderingarna är emellertid inte 
dessa nämnda speciellt, men så här i efterhand bedömer jag ändå dessa 
positiva exempel som mycket viktiga inslag för det fortsatta lärandet 
under seminarierna. Det blev en typ av fördjupad presentation av alla 
deltagare genom att de visade hur de arbetade med undervisning om text 
och skrivande. Vi såg att det fanns olika sätt att arbeta på, och därför 
kunde vi alla reflektera över hur vi själva undervisade. Diskussionen 
kom igång den dagen men fortsatte när vi var tillbaka i det vanliga 
arbetet. Det handlade om att planera moment tillsammans, att tipsa 
varandra om material, att utbyta OH-bilder, att hjälpa till när någon var 
osäker på bedömningen av en studenttext o.s.v. 

Det tredje och det fjärde seminariet är inte heller speciellt beskrivna 
som lärorika, men även när det gäller dessa kan jag så här i efterhand se 
att vi måste ha lärt oss en hel del. Vi har lärt oss att planera utbildningar 
om text och skrivande – hur kan de målgruppsanpassas, vad ska vara 
med, hur ska det läggas upp, hur får vi progression, vilken litteratur är 
lämplig att använda o.s.v.? Och vi har lärt oss att arbeta fram ett använd-
bart utbildningssystem som vi känner delaktighet i och som alla kan an-
vända i sin undervisning. 

Inte heller det femte seminariet är nämnt som särskilt lärorikt. Vid det 
tillfället var vi på utflykt och lärde oss om Elin Wägner och hennes hem-
bygd i Berg strax utanför Växjö. Men vår huvuduppgift var att diskutera 
Textverkstadens slutrapport. Det innebar att vi också startade ett skriv-
projekt som skulle mynna ut i en publikation, nämligen denna som du 
just nu läser, om erfarenheterna av Textverkstadsprojektet – också detta 
innebär förstås lärande i form av nya kunskaper om text och skrivande. 
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Avslutningsvis vill jag med stöd av utvärderingen beskriva Textverk-
stadens pedagogiska seminarier som utomordentliga tillfällen att ut-
veckla kompetens och undervisning om text och skrivande – individuellt 
och kollektivt lärande i goda vänners lag.  

5 Sammanfattning och slutsatser 
Ett av syftena med universitetets textverkstadsprojekt är ”att ge en intro-
duktion till den speciella textvärld som är ett universitetsämnes kärna” 
(Einarsson & Ström 2001). I linje med detta syfte har Textverkstaden ar-
betat med undervisning och handledning om det vetenskapliga skrivan-
det till universitetets studenter. Men Textverkstaden har också vänt sig 
till lärarna för att uppnå syftet att introducera ett ämnes textvärld för 
studenterna. Eftersom så gott som varje ämne har sin egen textvärld har 
arbetet inneburit en hel del samarbete mellan Textverkstadens re-
presentanter och lärare som representerar andra ämnen på universitetet – 
ett samarbete som också har lett till att textkompetensen har spridits. 
Textverkstadens representanter har fått insyn i ämnesnormer för skri-
vande, vilket har stärkt rådgivningen till studenterna. Och andra lärare 
har fått en högre medvetenhet och kompetens om text och skrivande, 
vilket har gagnat studenterna genom bättre handledning och under-
visning. 

Ett led i det här arbetet har varit att ordna en pilotkurs för personalen 
på Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Kursens syfte var 
att utveckla lärarnas kompetens att handleda studenter och bedöma 
deras skriftliga arbeten. Momenten bestod av textkunskap, eget skrivan-
de, granskning av texter och handledning av studenter. Kursen genom-
fördes med 19 deltagare under hösten 2003 på ett sätt som förenade teori 
om text och skrivande med praktisk tillämpning. Alla deltagarna var ak-
tiva och skrev egna texter, granskade både kollegers texter och student-
texter samt deltog i rollspel om handledning. I uppföljningen som gjor-
des drygt ett år senare kom det fram att kursen hade lett till personlig ut-
veckling, till utveckling av arbetet och till ett nytt sätt att se på Text-
verkstaden. 

När lärarna vid avdelningen för svenska språket fick en allt viktigare 
roll i arbetet med att sprida textkompetens till olika enheter vid Växjö 
universitet behövde de i sin tur utveckla sina kunskaper och färdigheter 
om text och skrivande och undervisning om det. Därför ordnades bl.a. 
pedagogiska seminarier som arrangerades med arbetsformen för en 
studiecirkel som förebild. Arbetssättet där alla deltagare skulle lära av 
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varandra visade sig mycket uppskattat och passande för kompetensut-
vecklingen. 

När nu Textverkstadsprojektet tar slut kan vi se att flera av de insatser 
som haft som syfte att öka textkompetensen kan leva vidare. Lärarna på 
Avdelningen för svenska språket har funnit sätt att samarbeta med andra 
lärare om undervisning om skrivande för studenterna vid universitetet, 
en kurs för universitetslärare om text och skrivande har tagits fram, och 
pedagogiska seminarier för text- och skrivlärare har funnit sina former. 
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Från skrivängslan till 
skrivlust 
Skrivandet vid lärarutbildningen 

Justina Strömquist 

Sedan jag började på lärarutbildningen vid Växjö universitet har mitt 
skrivande utvecklats från att jag bara kunde skriva enklare texter, som 
exempelvis dagboksanteckningar och listor av olika slag, till att jag nu-
mera klarar av det akademiska skrivandet så att både jag och mina lärare 
blir nöjda med det. Tidigare hade jag svårigheter med att få ihop en text 
som hängde samman och var begriplig för andra, men det är inte längre 
något problem. Nu tycker jag dessutom att det är roligt att skriva.  

Min bakgrund 
Efter grundskolan arbetade jag några år innan jag sedan läste in gymnasi-
et på Komvux. Det var på Komvux som jag upptäckte hur roligt det var 
med kunskap. Jag var motiverad på ett helt annat sätt än under grund-
skoletiden, då jag speciellt under högstadiet var mycket skoltrött. Som 
jag minns det så skrev vi inte särskilt mycket under tiden på Komvux. 
Det enda var ett arbete på fem sidor om Drottning Margareta i historia.  

Det tog tid för mig att komma till insikt om vem jag är och vad jag 
egentligen vill med mitt liv. Vissa människor vet redan som barn vad de 
vill bli och håller sedan fast vid den tanken, men inte jag. Jag hann gifta 
mig, få tre barn och fylla 36 år innan jag äntligen bestämde mig för att 
söka till universitetet för att utbilda mig och verkligen ”bli något”. An-
ledningen till varför jag valde just lärarutbildningen är att ett av mina 
största intressen är att läsa och lära, samtidigt som jag vill arbeta med 
någonting som känns riktigt meningsfullt.  

Innan jag började på universitetet skrev jag sällan mer än inköpslistor 
och dagboksanteckningar. Jag ansåg att andra människor stod för skri-
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vandet, inte jag. Däremot har jag alltid läst mycket och det tror jag har 
hjälp mig i mitt skrivande. Genom läsandet har jag förstått hur olika 
texter är uppbyggda. Man tar nog till sig mer än man tror, rent omed-
vetet, när man läser, och dessutom utvecklas språket och ordförrådet vid 
läsning.  

Min första skrivuppgift 
Min allra första text skulle skrivas under den inledande terminen vid uni-
versitetet. Då var allt nytt och jag var väldigt nervös. En av våra uppgif-
ter var att skriva ett par sidor om vad kunskap och lärande är och hur vi 
såg på det. Med stor ångest satte jag mig vid datorn och stirrade med 
tomma ögon på en likaledes tom skärm. ”Vad är egentligen kunskap och 
hur ska jag kunna förklara det?” tänkte jag. Jag gjorde några tafatta för-
sök att skriva, men hur jag än försökte fick jag inte till något som kändes 
rätt. Senare beklagade jag mig för min man och sade att jag aldrig kom-
mer att klara den här skrivuppgiften. Han försökte uppmuntra mig med 
att ”visst gör du det” och erbjöd sig att hjälpa till. Vi började bolla idéer 
fram och tillbaka och försökte gemensamt komma fram till vad som kun-
de räknas som kunskap. Tack vare denna diskussion så klarnade det lite, 
i alla fall så pass att jag kunde få ihop de sidor som krävdes av mig.  

Skrivutbildningen i Lärarutbildningen 
Jag hade alltså ingen större erfarenhet av att skriva när jag började min 
lärarutbildning, och därför var den skrivkurs som hölls redan under den 
första terminen på lärarprogrammet mycket viktig för mig. På skriv-
kursen fick vi lära oss lite om grunderna för hur man skriver i den akade-
miska världen: vilka regler som finns för typsnitt, radavstånd, citat, refe-
rat, källhänvisningar med mera. Vidare tog vi upp hur viktigt det var att 
skriva mottagaranpassat, det vill säga att man väljer rätt ord vid rätt till-
fällen. Under den första terminen fick vi också skrivuppgifter som be-
dömdes och kommenterades av våra lärare. Den första av dessa skriv-
uppgifter var den om kunskap och lärande som jag nämnde i förra av-
snittet. Vi skrev också en text om hållbar utveckling. Denna skulle skrivas 
som en utredande text, med de speciella krav som ställs på en sådan text, 
och dessutom skulle den göras i ytterligare en version, som webbtext – 
alltså långt ifrån inköpslistorna som jag skrev i hemmet.  

Som jag ser det är det viktigt att lära sig vilka regler som gäller för 
skrivandet. Det är också viktigt att man tränar sitt skrivande och att man 
arbetar upp sitt ordförråd. Ett stort ordförråd underlättar skrivandet lik-
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som kunskapen om vilka språkliga krav som ställs på olika texter. Men 
det är inte säkert att det räcker för att man ska bli en duktig skribent. 
Någonstans måste man nog ha en viss talang för att skriva, precis som 
man behöver talang för att bli en bra musiker eller idrottare. 

Målet med mina studier är att jag ska bli lärare i svenska och samhälls-
orienterande ämnen för barn som går sina första år i skolan. Som första 
specialisering har jag läst Svenska för de mellersta skolåren, där vi bland 
annat arbetade mycket med språkvård, något som jag har stor nytta av i 
allt skrivande. Inom alla ämnen och kurser har vi skrivit mycket, bland 
annat reflektioner, uppsatser, vetenskapliga rapporter över undersök-
ningar och fältstudier för att nämna några texttyper. Allt detta har natur-
ligtvis bidragit till att utveckla mitt skrivande, och jag känner mig nu-
mera mycket tryggare i den rollen. 

Mina mål har förändrats 
När jag i dag läser min text om kunskap och lärande märker jag hur 
mycket jag har utvecklat mitt skrivande sedan den första terminen. Min 
verbala förmåga har stärkts betydligt och så har även självförtroendet. 
Att man tror på sig själv och på sin förmåga att kunna förmedla vad man 
vet är också viktigt för hur man skriver. Jag har i dag mycket lättare för 
att finna ord och framförallt att formulera mig på ett begripligt sätt. Min 
första text var väldigt torftig jämfört med de texter som jag skriver i dag. 
I början var det till exempel nästan omöjligt att få ihop tillräckligt mycket 
text. Då stirrade jag mig blind på hur många ord jag skrev, och jag 
använde datorverktyget ”räkna ord” hur många gånger som helst innan 
jag hade fått ihop tillräckligt. Då trodde jag att ju mer jag skrev desto 
bättre blev det, men nu vet jag att så inte är fallet. Det handlar absolut 
inte om antalet ord man skriver, utan vad de ord man väljer säger till den 
som läser texten och att man får fram det man menar på ett begripligt 
sätt. Nu när jag tycker att det är roligt att skriva har jag i stället fått ett 
annat problem: nu kan jag ha svårt att begränsa mig; det blir ofta för 
mycket. Att kunna skriva kort och koncist får bli nästa fas i min skrivut-
veckling. 

Min skrivtaktik 
Den skrivträning som jag har fått i min utbildning har gett mig en del 
rutiner för hur jag ska gå tillväga när jag skriver. Först tar jag reda på vad 
det är jag ska skriva. Vem ska läsa det? Vilket är syftet med det jag 
skriver? Vad måste finnas med? Det som jag upplever som svårast varje 
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gång jag ska skriva en ny text är att börja, att få ner de allra första orden 
på pappret. Mitt knep är att skriva ner rubriker på det som mitt arbete 
ska innehålla. Därefter fyller jag i stödord och tankar under varje rubrik, 
som jag senare utvecklar eller ibland förkastar. Då får jag en bra struktur 
på mitt arbete. Ibland kommer jag på något som jag vill ha med när jag 
inte sitter vid datorn, och då skriver jag genast ner det på en lapp, annars 
vet jag att jag kommer att glömma bort det. På det här sättet är det både 
lättare för mig att komma igång och att få ordning på mina tankar.  

Det här har varit viktigt för mig 
För min skrivutveckling har det varit viktigt att ha någon att diskutera 
min text med – att ha ett bollplank, oftast min man, men också medstu-
denter och handledare – så att jag får ordning på rubrikerna som blir det 
första jag skriver i en text. En annan viktig del i min utveckling har varit 
skrivundervisningen som visat att det finns skrivregler att hålla sig till. 
En tredje faktor har varit den skrivträning som jag fått av alla skrivupp-
gifter – det har varit mycket skrivande i så gott som alla delkurser. Men 
det allra viktigaste är nog det självförtroende jag fått när jag har lyckats 
att få ihop mina texter med bra resultat. Känslan av att lyckas uppmunt-
rar till fortsatt skrivande.  
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Studenter i en akademisk 
språkvärld 

Jan Einarsson 

Regeringens rekryteringsdelegation, den som finansierade Textverksta-
den under de första tre åren, gav mig de här frågorna: ”Är en språklig 
klassresa en förutsättning för lyckade högskolestudier? Det vill säga, 
krävs det att de språkliga uttrycken ändras bara för att man börjar stude-
ra på en högskola? Eller innebär reell mångfald att det vi kallar ’akade-
miskt språk’ bör rymma en större variation?” 

Vid en konferens som satte punkt för delegationens verksamhet reso-
nerade jag i en föreläsning om detta, ungefär så som jag kommer att göra 
i den här artikeln. Det ska handla om klassresenärer och akademiskt 
språk1, om språks värde, kulturellt kapital, klassresenärers ”dubbla med-
levarskap”2, stadieövergången till akademiska studier, de akademiska 
textvärldarna, och så ska jag till sist besvara frågorna. 

 
 

*    *    * 
 

I förordet till sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa: sexton arbetar-
barn på väg till och i högskolan (1994) skriver klassresenären och numera 
professorn Mats Trondman och tackar universitetslektorn i svenska Anne 
Marie Wieselgren så här:  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Dvs. de språkvarieteter som används i universitetsvärlden. Det ska inte förväxlas 

med det som i tvåspråkighetssammanhang efter Jim Cummins kallas ”cognitiv/ 
academic language proficiency (CALP)” och som syftar på en tvåspråkigs tillägnan-
de av en mer avancerad behärskning av det nya språket: ett nyanserat ordförråd för 
olika domäner, syntaktisk och stilistisk bredd. Det kallas också utbyggnaden (Viberg 
1994). 

2  Uttrycket har jag hämtat från Trondman (1994:426). 
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I Växjö har jag genom åren haft oerhörd hjälp av Anne Marie Wiesel-
gren, som gjort sitt bästa för att förbättra mitt språkbruk. Det har inte 
alltid varit en lätt uppgift, inte heller denna gång. Med ”käften” är 
det inga problem. Den har jag haft med mig sedan uppväxten i 50-ta-
lets och 60-talets ”pojkgäng” i Folkhemmets Tegelviken i Kalmar. 
Men inget kan som det skriftliga språkbruket – tuktandet av en text – 
få mig att skaka i min egen självtillit. Det är otvetydigt språket som 
är ”den stora skillnaden” och som obönhörligen avslöjar en männi-
skas ursprung. 

 
Man kan säga att Anne Marie Wieselgren fungerade som Mats Trond-
mans textverkstad tio år innan företeelsen textverkstad fanns, åtminstone 
med den innebörd som ordet har för oss idag. Om den käftslängde Mats 
inte hade haft tillgång till den här wieselgrenska textverkstaden, så hade 
vi kanske inte haft tillgång till avhandlingen och den kunskap som den 
ger oss om klassresenärer i högskolan. 

Människors och språks värde 
Begreppen ’klassresenär’ och ’klassresa’ förutsätter att det finns sociala 
klasser och att en del av livet för vissa människor kan betraktas som en 
resa, t.ex. från en icke-akademisk klass till en akademisk. Det blir kanske 
närmast fråga om en resa i en social rymd, men också om en resa i rese-
närens självuppfattning, en något förändrad identitet, socialt och indi-
viduellt, och en resa till en ny sorts kunskap. Därmed blir det också en 
språklig resa. 

Varför skulle någon vilja göra en sådan resa? Särskilt någon som har 
långt att färdas? Det måste finnas vissa värden att vinna för att man ska 
vilja företa sig en sådan resa, och här kommer jag in på människors, 
språks och språkliga varieteters värden. I boken Språksociologi (2004:53) 
skrev jag med en viss bävan: 

 
Kan man värdera olika språk? Ja, men det är besvärligt. Är alla språk 
lika mycket värda? Eller en ännu svårare fråga: Är alla människor, 
som ju i stor utsträckning har sin identitet i språk, lika mycket värda? 
Mitt svar på båda frågorna är: nej! Trots alla deklarationer om männi-
skors och språks lika värde, måste jag svara nej. Alla människor och 
språk är inte lika mycket värda – inte för alla, i alla tider, för alla 
ändamål och överallt. 

 
Nu något år senare kan jag inte förstå vad jag bävade för. Möjligen, möjli-
gen kan tesen om människors och språks lika värde vara sann i någon re-
ligiös eller filosofisk mening. Men i vardagliga sammanhang fattar ju 
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minsta tonåring att sådant tal är ”värsta bullskiten”. Exemplen på fall där 
människor värderas olika är så många och så uppenbara att det verkar 
närmast löjligt att rada upp dem. Myten om människors och språks lika 
värde kan fungera som ett ideal, ett strävansmål. Men att minsta tonåring 
kan genomskåda myten fick jag bekräftat just som jag hade skrivit 
tonårsorden om bullskiten ovan. 

Jag fick nämligen ögonen på en artikel av gymnasieläraren i filosofi, 
Niklas Nåsander (2004). Han beskriver i den hur han själv och hans 
elever försökt att få grepp om påståendet om allas lika värde. Det må 
vara mig förlåtet att jag här tar ett ganska stort utrymme i anspråk för att 
återge deras jakt på ett bra svar på frågan: ”Varför säger alla att vi har 
lika värde när vi inte har det?” Frågan utslungas av en elev i en stökig 
gymnasieklass. Han kallas i artikeln för Anelka och är född i Sverige av 
afrikanska föräldrar. Mina skäl för att återberätta historien är att den 
visar att vi människor har olika värden, att nästan alla inser det och att 
det kan finnas anledning att öka sitt värde genom att ägna sig åt högre 
studier, även om dessa inte ger den studerande något högre ekonomiskt 
värde. Jag vill också visa den skillnad som finns mellan vardagserfaren-
het och ideal, en skillnad som inte alltid är uppenbar för alla. Men om 
lärare med trovärdighet ska kunna undervisa om värdegrunden, så som 
styrdokumenten föreskriver, dvs. om demokrati, jämlikhet och jämställd-
het mellan könen, så kan inte denna skillnad förtigas. Om så sker, gör 
förhoppningsvis eleverna uppror i klassrummen.  

Jag ger här ett sammandrag av händelseförloppet i Nåsanders artikel: 
Läraren talar om stoicismen med stolthet över dessa gamla tänkare 

som haft så stor betydelse för den europeiska kulturen. Idén om 
människors lika värde fördes vidare ”i kristendomen och islam och slog i 
full kraft igenom under de stora borgerliga revolutionerna i slutet av 
1700-talet. Formuleringen finns med i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna och är även en av pelarna i den svenska grundlagen” (s. 45). 
Mot detta protesterar Anelka. Förbryllad spänner läraren ögonen i 
honom: 

– Det är väl klart vi har lika värde? 
– Det har vi inte alls! Du är vit och filosofilärare. Jag är svart och farsan 

har två städjobb för att få det att går runt. 
– Det betyder inte att du är mindre värd, försöker läraren, men avbryts 

snabbt av en skur av erfarenheter som eleverna haft.  
När lektionen är slut står läraren handfallen och konstaterar att ingen i 

klassen höll med om att alla har lika värde.  
På kvällen försöker han som filosof reda ut begreppen? Vad betyder 

”alla människor”? frågar han sig. Och svarar: Ja, för Jefferson som höll i 
pennan när den Amerikanska självständighetsförklaringen skrevs be-
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tydde det inte afrikaner eller indianer, skriver Nåsander. Sannolikt till-
skrev han heller inte kvinnor ett människovärde som låg i nivå med män-
nens, vill jag tillägga. Jefferson var övertygad rasist, själv slavägare. 

Läraren ringer en studiekamrat som är filosof på universitetet, som 
förklarar: 

– För oss utilitarister har ingen människa något värde. Endast i den 
bemärkelsen att vi inte har något värde alls kan man tala om lika värde. 
Det är bara goda upplevelser som har det.  

Läraren går vidare till en jesuit som är professor i medicinsk etik, han 
läser Nietzsche och Lars Ahlin, söker bl.a. upp Torbjörn Tännsjö, profes-
sor i praktisk filosofi. Alla har ungefär samma svar som studiekamraten. 
Tännsjö säger: ”Då kan man säga att alla har samma värde för att de inte 
har något värde alls. Det som har värde är vissa liv som är präglade av 
goda upplevelser. Vissa av våra liv är sådana att det vore bättre om vi 
inte behövde uppleva dem. Det vore bättre om de aldrig fått leva.”3  

Är det hoppet om att få sådana ”goda upplevelser” som lockar somli-
ga av oss att göra en klassresa?  

Människors lika värde innebär alltså att vi är värdelösa, enligt filoso-
ferna. Men vardagserfarenheterna, de som representeras av Anelka, säg-
er oss något annat. Vid tal om attityder till språk och varieteter av språk 
(lekter) brukar det hävdas att det är svårt att skilja på attityder till en viss 
person och attityder till hennes språk. Människan och hennes språk fram-
står som en helhet. Också när det gäller språk heter det att alla språk är 
lika bra, lika mycket värda, men inte heller den värderingen håller i för-
hållande till vardagserfarenheten, lika lite som myten om människors 
lika värde.  

Att värdera språk är en lika vansklig verksamhet som att värdera män-
niskor. För det första är det viktigt att betona att det inte är fråga om att 
bedöma ett språks värde i sig självt, utan om att bedöma dess tillskrivna 
värde i förhållande till andra språk. Vad har det för värde för en viss 
grupp av brukare och för ett visst ändamål? I begreppet ’värde’ ligger då 
en gradering av t.ex. hur många människor som man kan kommunicera 
med på det aktuella språket, hur många domäner det kan användas inom 
etc. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3  I slutet av historien blir Anelka och hans kompis nedslagna och sparkade av sju 

svennar, båda hamnade på sjukhus. Hans mamma återvände till Sydafrika och fick 
ett bra jobb där efter utbildning och sju års arbetslöshet i Sverige. Läraren våndas 
över att han aldrig kom till rätta med frågan och aldrig fick resonera färdigt med 
Anelka. 



 

70  
 

Birgitta Hene (1997) urskiljer följande fyra möjliga värderingsskalor 
vid bedömningen av olika språk i Sverige. (I andra kulturer kan det nog 
finnas andra aspekter som är viktiga att uppmärksamma.)  

 
1. Det instrumentella värdet hos ett språk bestäms av hur viktigt 

det är för att man t.ex. ska kunna skaffa sig kunskaper som 
leder till arbete och hög materiell standard.  

2. Ett språks kommunikationsvärde hör ihop med hur språket kan 
användas i olika domäner. 

3. Språkets identitetsvärde har att göra med vilken hemkänsla det 
skänker en person som använder det. 

4. Ett språks prestigevärde hör samman med de attityder som 
omgivningen och talarna själva har till det. 

Idiolekter med olika kulturellt och 
symboliskt värde 
Var och en av de olika lekter, dvs. varieteter inom ett visst språk, som jag 
beskriver i artikeln ”Ett vidgat lekt-begrepp” i den här boken kan också 
värderas efter olika värderingsskalor av samma slag som Henes skalor 
för ett visst språk. Lekterna kan också ges olika värden på skalor för in-
strumentellt värde, kommunikationsvärde, identitetsvärde och prestige-
värde. De kan också beskrivas som uttryck för olika tillgångar på kultu-
rellt, socialt och symboliskt kapital, för att använda några av den franske 
kultursociologen Pierre Bourdieus begrepp. Kulturellt kapital innebär 
tillgång eller icke tillgång till utbildning, kunskap och färdigheter, socialt 
kapital innebär tillgång eller icke tillgång till olika former av kontakter 
och nätverk, och symboliskt kapital förknippas med tillgång till exempel-
vis gott rykte och fina (akademiska) titlar. 

Dessa olika former av kapital samspelar med varandra, och olika 
grupper och individer har olika mycket eller lite kapital. Men det sam-
lade kulturella kapitalet (och nu tänker jag mig att det sociala och symbo-
liska kapitalet ingår i det kulturella) kan sägas vara uttryckt i det som 
Bourdieu kallar habitus ’ett mönster för perception, tänkande och hand-
ling’, dvs. ungefär ’livsstil’ (Einarsson 2004:157). En mer språklig beto-
ning får habitus när den kopplas till mitt vidgade lekt-begrepp. 

Är det kanske sådana värden (kapital) som studenter vill erövra när de 
påbörjar högre studier? Det är värden som inte ligger nästgårds för dem 
som är föremål för ”breddad rekrytering” och som därmed har en längre 
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resa att göra än de som hör hemma i klasser, där universitetsstudier är en 
nästan självklar sak.4 Därmed måste de också införliva en akademisk so-
ciolekt i sin idiolekt, dvs. i sin egen personliga språkliga repertoar. Sam-
ma sak gäller för studenter med icke-svensk etnisk bakgrund. De ska 
också utgöra underlag för en breddad rekrytering och måste därmed ock-
så de införliva den svenska akademiska sociolekten i sin etnolekt och 
idiolekt. Trondman skildrar klassresenärernas erfarenheter av detta un-
der rubriken ”Språket i den nya världen” (1994:296ff). Oftare än något 
annat nämner klassresenärerna tillägnandet av det akademiska språket 
som en svårighet på vägen. Så här säger en av dem: 

 
Den största skillnaden var ju språket, ett språk som jag inte alls var 
van vid. Det är ett språk som heller inte används på Komvux. Sättet 
att tala; att tala löst och ledigt och ändå binda ihop det. Om man 
använder finare ord borde man, tycker kanske jag, anstränga sig, 
men det behöver dom inte. 

 
De flesta resenärerna kände ingen större oro för att de inte skulle klara 
studierna rent kunskapsmässigt, men de tyckte att det akademiska språ-
ket var ett hinder, särskilt under den första tiden. Men några av dem 
tycker fortfarande efter några år att språket är ”en barriär som de ännu 
inte riktigt tagit sig över” (a.a.:297). En av studenterna berättar att hon re-
agerade redan första dagen:  

 
Språket…det var väldigt fascinerande när jag började. Jag gick runt 
och lyssnade, liksom hur folk snackade. Det var rätt spännande. Men 
det tänker jag inte så mycket på nu då va.  

 
Den här studenten säger alltså att hon nu, dvs. efter två år av tillägnelse-
arbete, inte längre tänker så mycket på språket. Hon har alltså tillägnat 
sig den akademiska sociolekten, hon har införlivat den nya världens 
språk med sin idiolekt. 

”Utan den nya världens språkbruk blir det svårt att förstå böckernas 
och föreläsningarnas innehåll, svårt att kommunicera med andra i miljön 
och därmed svårt att bli en ’naturlig’ del av det nya”, summerar Trond-
man (a.a.:297). Det handlar alltså inte bara om det talade språket utan 
också om det skrivna. Så här beskriver en annan student sina erfarenhe-
ter av att för första gången i sitt liv möta ordet essä och dessutom ställas 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4  ”Det är ett problem att de smartaste fattigaste barnen inte utbildar sig ens lika 
mycket som de dummaste rika”, säger ledaren för socialdemokraterna i Danmark, 
Helle Thorning-Schmidt, enligt Aftonbladets ledarsida den 6/7 2005. 
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inför uppgiften att skriva en ”vaddetnuärförnånting”. Hon vill försöka 
lösa uppgiften genom att skriva på sitt eget språk, men är frustrerad över 
att vara tvungen att skriva på den nya världens ”finare” språk, ”hurdant-
detnuär”: 

 
När vi skulle skriva den första essän, då visste jag ju inte vad en essä 
var. Det hade jag aldrig hört förr, innan, jag menar det ordet. Jag var 
jätterädd. Men så skrev jag och så skulle vi först redovisa i olika elev-
grupper då. Och så var det då en ung tjej med portfölj, som fick höra 
vad jag hade skrivit och hon tyckte inte jag var klok va och började 
gå på med att jag hade gått på det här med borgarnas ”satsa på dig 
själv” och jag var ju verkligen nere i skorna och jag tänkte: Jag slutar, 
jag har inte fattat nånting. Hon hade skrivit om strukturalism och 
funktionalism och allt det där och jag hade bara skrivit flum och 
skämdes och gick och våndades. Och detta skulle läraren läsa och jag 
gick i flera veckor och tänkte att fan jag åker inte dit. Jag dör liksom. 
Jag visste ju att det var fel då, det jag hade skrivit. Jag hade inte fattat 
nånting. Och jag tänkte: det var inte för mig. Hur kunde jag tro det. 
Ja, så tänkte jag faktiskt. Men sen när vi fick tillbaka dom, så stod det 
”mycket bra” och att essän var ”väl godkänd”. Då tänkte jag att, ja, 
jag fortsätter då. Men innan då jag fick besked så hade jag skrivit en 
essä till, med det ”fina” språket då. Och så tyckte jag att detta är ju 
inget som jag hade sagt eller stod för. Men så hade jag ju känt att det 
är så här man måste skriva. (a.a.:298 f) 

 
Tillägnandet och bruket av det nya språket är nödvändigt, menar Trond-
man, för studiernas skull, för att man ska få ett värde och för att bli tagen 
på allvar.  

 

Dubbelt medlevarskap 
Klassresenärernas förhållande till det akademiska språket innebär en 
kluvenhet. Å ena sidan tycker de att det är onödigt tillkrånglat, bara för 
krånglighetens egen skull, som det verkar. Å andra sidan ligger det en 
tjusning i att tillägna sig den nya sociolekten och därmed bli en del av 
den nya värld som är resans mål. 

Det akademiska språket är förknippat med ett delvis nytt sätt att tän-
ka, ett mer abstrakt, intellektuellt, distanserat och kritiskt tänkande; ett 
förhållningssätt till verkligheten som ”bygger på språkliga abstraktioner 
formulerade som teorier och begrepp” (Trondman 1994:298). En av klass-
resenärerna berättar om hur hennes närmande till det akademiska språ-
ket fascinerar henne, väcker lust och hunger efter mer. Hon märker att 



 

73  
 

hon själv har förändrats genom att hon har börjat tänka med hjälp av det 
nya språket, hon har förändrats från att ha varit en arbetarflicka som vant 
sig vid att dölja sin kompetens till att bli en del av den akademiska 
kulturen: 

 
Det är ju en viss tjusning också. Det är ju lite ”finare”. Det är jag 
medveten om. Jag tycker ju om det, att jag sitter här och läser det här 
”fina” (skrattar). Det är ju roligt när jag förstår och när jag märker på 
mig själv att jag börjar tänka på ett sådant språk.  

 
En sådan utveckling stärker hennes självkänsla. Men i ett sådant läge kan 
man lätt hamna i konflikt i synen på sin egen identitet. ”Måste man till-
ägna sig ett språk som man inte känner sig hemma med och fullt ut vill 
tillägna sig?”, skriver Trondman (a.a.:299) och ställer samma fråga som 
Rekryteringsdelegationen. En av hans intervjupersoner svarar: 

 
Man hamnar ju i en viss konflikt va. Jag vet inte men jag har nog inte 
tagit över så mycket av det här språket. Det skulle ju gå att skriva en 
bok på ett mycket enklare språk, så varför väljer man just det 
språket? Är det för att man vill markera att detta tillhör den akade-
miska världen? Det är ju anpassat till dom här människorna. Det 
finns ju inga arbetare som köper såna böcker. 

 
Ett pris som klassresenärerna får betala för sin resa är alltså en känsla av 
kluvenhet. Professorn i idéhistoria, Ronny Ambjörnsson, noterar i sin 
skildring av sin egen klassresa, Mitt förnamn är Ronny (2000), att han själv 
som ett uttryck för denna sin kluvenhet ofta använder uttrycket samtidigt 
som. Det blir ett uttryck för en både-och-inställning som ofta kan vara 
fruktbar. Kluvenheten är alltså inte bara betungande. Klassresenärerna 
tycker att de i jämförelse med andra har en särskild kompetens genom 
sitt ”medlevarskap i två världar”. De tycker att de har dubbel kompetens, 
de kan kommunicera i två olika världar. 

Det finns alltså likheter mellan klassresenärers och tvåspråkiga in-
vandrares beskrivningar av kluvenhet och dubbel kompetens. Det är tal 
om resa, nya och gamla världen, om dubbelt medborgar- eller medlevar-
skap. 

I Trondman (1994:397) finns det en översikt över de resultat som kom-
mit fram inom etnologen Jonas Frykmans projekt ”Den nya klassens kul-
turella formation”. Också det projektet är en studie av klassresenärers 
möte med en akademisk miljö. Resultaten från Trondmans och Frykmans 
projekt (där också Lissie Åström (1986, 1990) medverkat) har ”i princip 
total överensstämmelse” (a.a.:398). Så här ser ett urval av resultaten ut i 
punktform: 
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• Klassresenärernas möte med den akademiska miljön sker med 
stort allvar och mycket begrundan. 

• Klassresenärerna måste anpassa sig till den akademiska 
miljön, som till sin karaktär skiljer sig från arbetarklassmiljön. 

• Klassresenärerna upplever att den egna klasskulturen är 
mindre värd. 

• Klassresenärerna kan i anpassandet till den akademiska miljön 
inte falla tillbaka på erfarenheter från ursprungsmiljön. 

• Klassresenärernas studier utgör ”a schooling in rootlessness”, 
eftersom inträdet i den nya världen innebär att de gradvis 
måste lära sig spelets regler genom att tvätta bort den gamla 
arbetarklassidentiteten och orientera sig mot de mål som den 
akademiska kulturen satt upp. 

• Klassresenärerna får genom själva klassresan ett nytt förhåll-
ningssätt till verkligheten. 

• Klassresenärernas tillägnelse av den akademiska kulturen och 
av utbildning överhuvudtaget kan endast ske genom egen 
vilja, hårt arbete och på egen hand förvärvade kompetenser, 
dvs. genom egen ”duktighet”. Men det hindra förstås inte att 
man kan ha god hjälp av språkverkstäder av olika slag. 

• Klassresenärerna upplever att det inte finns någon väg till-
baka. 

• Klassresenärernas dubbla medlevarskap består. De känner sig 
inte helt hemma varken i ursprungsmiljön eller i den akade-
miska världen. 

 
Trots mycken möda på resan var det ingen av Trondmans resenärer som 
ångrade sin resa: 

 
Ångrar? Usch! Nä, du är inte klok! Herre Gud! Det är ju det bästa jag 
har gjort. Nä, tvärtom. Högskolan har verkligen gjort att man känner 
att man fått ut nåt… Utvecklande. Att det finns så mycket man inte 
tänkt på! (a.a.:404) 

Resan som en stadieövergång 
I det föregående har jag skrivit om en stadieövergång till högre studier i 
allmänna ordalag utan att ordet stadieövergång har nämnts. Här ska jag nu 
kort presentera en teori om stadieövergångar i största allmänhet. (Se vi-
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dare Ask & Sandblad 2003 och Ask 2005:13 ff.) Den har utvecklats vid 
”Mångfald och stadieövergångar”, ett samlingsnamn för ett antal projekt 
om stadieövergångar inom forskningsprofilen Utbildning och didaktik, 
Växjö universitet (Ask m.fl. 2005). 

I modellen beskrivs stadieövergångar i utbildningssystemet (och i livet 
i övrigt) som en individuell passage i ett socialt sammanhang från ett 
skede (t.ex. gymnasieskolan, Komvux) till ett annat skede (t.ex. högskole-
studier). Vid den här passagen sker det en lossbrytning5 från det tidigare 
skedet och ett inträde och en integrering i det senare skedet. Det är just i 
själva passagen som motsättningarna mellan resenärernas individuella 
språkliga och sociokulturella erfarenheter kommer att utstå en kamp mot 
institutionens normer och krav. Det är här som lossbrytningen från det 
gamla och integreringen i det nya sker. Hur hård kampen blir beror 
naturligtvis på hur lång den sociala och språkliga resan är. Alla gör en 
stadieövergång, men alla gör inte någon klassresa.  

Under stadieövergångens lossbrytning och integrering sätts sociala, 
kunskapsmässiga och språkliga värden på spel. Här finns det inslag av 
instabilitet, men här finns det också möjligheter till förändringar som 
leder vidare mot resans mål. Utifrån en sådan utgångspunkt kan vi dis-
kutera den harmonisering som sker genom t.ex. basår, vetenskapliga 
grundkurser, college-terminer och språkverkstäders verksamhet. En har-
moniserad stadieövergång kan bli en rymlig passage som är lätt att 
passera. En del studenter som inte är klassresenärer märker kanske 
nästan inte ens att den passeras. En övergång som inte är harmoniserad 
är en trång passage som är mödosammare att ta sig igenom och innebär 
ett mer genomgripande eget utvecklingsarbete för studenten. 

Några centrala frågor är hur passagerna bäst kan underlättas, men det 
är också viktigt att studera vilka konsekvenserna kan bli för studenter 
med olika bakgrunder. Är harmoniseringarna en effekt av ”utslätning”? 
Harmoniseringen kan naturligt innebära trygghet och en bekväm resa. 
Men en stadieövergång ger en möjlighet till utvecklande och – inte minst 
viktigt – en möjlighet att få syn på sin egen utveckling. Finns det en risk 
för att möjligheterna till social, kunskapsmässig och språklig utveckling 
minskar genom en alltför långt driven harmonisering?  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
5  Också Ivar Lo Johansson använde ordet lossbrytning för att beskriva ett led i en 

klassresa: ”Jag fann att lossbrytningsprocessen ur miljön, som jag en gång företagit 
inte var den värsta. Det värsta var att återvända till den miljö som jag en gång brutit 
mig loss ur” (Lo Johansson 1988, citerad efter Trondman 1994:330). 
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Akademiska textvärldar 
Visst finns det många goda skäl för att ge handledning av olika slag åt 
dem som kommer nya till universitetsvärlden. Man kunde ju t.ex. börja 
med att tala öppet om stadiövergångsproblemen. Men ett problem är att 
inte ens de universitetslärare som har varit länge i branschen alltid kan 
sätta ord på vad det är för regler som gäller i universitetsmiljön. Det 
framgår bl.a. av Billy Ehns och Orvar Löfgrens: Hur blir man klok på uni-
versitetet? (2004). Universitetslärarna är i många fall så välintegrerade i 
den akademiska världen att de inte själva ser vad det är för normer som 
de upprätthåller. De som ser detta bäst är antagligen de studenter som 
står för den breddade rekryteringen. Därför gäller det att ge dem frimo-
dighet att tala om vad de ser och erfar, så som sker t.ex. hos Trondman 
(1994) och Ask (2005). 

Etnologerna Ehn och Löfgren ger i alla fall många intressanta inblickar 
i den akademiska världen.6 De skriver att miljön kännetecknas av att 
arbetsprestationen, dvs. det som skrivs och talas, är grunden för lärarnas 
och studenternas personliga värden. De som ingår i miljön är ofta kon-
kurrenter till varandra och samtidigt varandras bedömare. Detta lägger 
grund för en kamp om erkännande som i sin tur ger upphov till avund 
och beundran. Men risken ”för uteslutning gör människor medvetna om 
var de befinner sig i rangordningen och redo att utnyttja varje tillfälle att 
höja sin position (och sitt värde)” (a.a.:37).  

Denna strävan att kolla sin plats i en rangordning och höja sin posi-
tion, ”sitt värde” som Ehn och Löfgren skriver om, är nog mest utpräglad 
hos de mest ambitiösa karriäristerna och hos de osäkra (både bland lärare 
och studenter), dvs. hos dem som kommer från miljöer som kan ge en 
känsla av främlingsskap i den akademiska miljön, de som kanske haft det 
trångt i stadieövergångens passage, de som ska öka mångfalden, de som 
ofta frågar sig: Vad har jag här att göra? Vem är jag i allt detta? Till vilken 
grupp hör jag? Har jag hamnat fel? Hur ska jag bete mig? Nu måste jag 
nog säga något, men vad? Vad sa jag nu? Hur sa jag det jag sa? Hur 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6  Även om en del iakttagelser för mig verkar stämma alltför väl med den traditionella 

nidbilden av universitetet som ett tillhåll för grinollar som strider om struntsaker. 
Men författarna tycks ibland också själva vara lite besvärade över den bild som de 
ger. Kan det vara så att Ehn, Löfgren och jag, tar på oss en sorts kollektiv skuld, ef-
tersom vi själva finns med i den obehagliga bilden? För att göra skuldbördan lättare 
förnekar vi att bilden är sann. ”Jag känner inte igen mig”, säger många när det blir 
tal om t. ex. orättvisor och jämställdhetsfrågor. På samma sätt blev en del av åhörar-
na upprörda när jag föreläste om myten om människors lika värde. 
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uppfattades det jag sa? – Och så är tankegången förlorad. Jag vet, ty jag 
har varit med om det. 

På alla arbetsplatser måste vi lära oss de outtalade reglerna för hur 
man ska bete sig för att smälta in, vilken samtalsstil som är passande. 
Men det språkliga beteendet blir naturligtvis särskilt viktigt på en arbets-
plats som har själva talandet och skrivandet som central verksamhet. 
Man ska också tala och skriva om sitt eget och andras talande och skri-
vande, dessutom i ett sammanhang där människans personliga värde 
bl.a. sätts efter hennes sätt att tala och skriva. ”Hur ska man tala på uni-
versitetet, professorligt avslappnat eller seriöst docerande? Hur kan man 
ventilera en åsikt? Får man tänka högt och vad ska man tala tyst om?” 
(a.a.:80). Mycket av den akademiska personligheten bland humanister 
och samhällsvetare ligger i att vara en ”skrivande människa”, skriver Ehn 
och Löfgren vidare. De menar också att graden av misslyckande eller 
framgång numera är kopplat till hemtamhet i datorernas värld, och där 
har de manliga dataspelarna, datanissarna ett försprång framför de kvin-
nliga studenterna. Det kan handla om eleganta diagram och ”skönt ko-
reograferade Powerpoint-shower” (a.a.:58). 

Om skrivandets kramp och olust talas det inte särskilt mycket, i vilket 
fall som helst talas det alldeles för lite om den saken. Alla kan få ett in-
tryck av att alla andra snyter egna briljanta texter ur näsan som ingenting 
och att man själv är den enda som får slita hårt med att läsa och förstå de 
texter som omger en. Detta drabbar såväl lärare som studenter. ”I själva 
verket premierar akademin ett speciellt slags borgerlig (och vanligen 
manlig) habitus, en lagom blandning av nonchalans, bohemeri och iro-
nisk distans. Det är en talang som inte är helt lätt att lära in och som ger 
aktörer med rätt social bakgrund och rätt kön ett klart försteg i det veten-
skapliga livet”, skriver Ehn och Löfgren (a.a.:119). 

Det akademiska skrivandet 
En svårighet som de flesta studenter möter i stadieövergången är att det 
talas om så många olika slags texter. Vad är t.ex. ett kompendium? Vilka är 
skillnaderna mellan läslogg, läsjournal, kursrapport, utvärdering? Hur ser 
inlämningsuppgifter, PM, papers, posters, essäer, vetenskapliga uppsatser, B-, 
C- och D-uppsatser ut?  

Sofia Ask definierar, åtminstone preliminärt, de allmänna kraven på 
akademiska texter så här: De ska präglas av klarhet, genomskinlighet, objek-
tivitet, god akribi ’vetenskaplig noggrannhet’, anpassning till rådande skrift-
språksnormer och ett utvecklat kritiskt-analytiskt förhållningssätt (Ask 
2005a:15 och 2005b – i den här boken). Det underlättar om man som ny 
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student fattar vad de här kraven innebär och om man dessutom förstår 
vad som motiverar dem. Så här beskriver Mona Blåsjö och Hans Strand 
ramarna för de speciella krav som gäller för akademiska texter: 

 

Alla skribenter har inte klart för sig att vetenskapligt skrivande 
handlar om (en viss typ av) kunskapshantering. I skolan har det kan-
ske gått bra att skriva genom att endast återge kunskaper från till 
exempel läroböcker. På högskolan förväntar sig lärarna däremot att 
studenterna på något vis ska förhålla sig till kunskaperna, kunna se 
dem på distans och avgöra när vilka kunskaper är tillämpliga och 
inte. I olika föreskrifter för högskolan talas det här om kritiskt tän-
kande. Den kunskap som man får presenterad för sig ska inte bara 
anammas och återges utan kunna granskas: Är vad den här forskaren 
påstår hållbart? Hur förhåller det sig till vad andra lagt fram? Hur 
stämmer det överens med mina egna resultat? (Blåsjö & Strand 
2005:23) 

 

Det är fråga om krav på olika nivåer, allt ifrån disposition till fotnoter7 
med källhänvisningar, krav som dessutom kan växla mellan olika ämnen 
och institutioner. De menar att det är viktigt att man på de olika universi-
tetsinstitutionerna mer än nu tränar studenterna i sådana färdigheter som 
vetenskapliga texter kräver. Det handlar då om kritiskt tänkande, veten-
skapliga metoder och de särskilda språkliga redskap som används inom 
ämnet, sådana som man kan få syn på t.ex. genom att analysera ämnets 
egna, typiska texter.8  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7  Ehn & Löfgren återger hur Harry Belafonte har beskrivit sitt möte med vetenskaplig 

litteratur. Han upptäckte att det fanns fotnoter som talade om ”vad det hela handla-
de om”. Han vågade sig till biblioteket för att beställa dessa böcker, men bibliote-
karien hävdade att han måste stryka böcker i sin lista. Det blev alldeles för många. 
Belafonte svarade då: Jag kan göra det enkelt, ge mig bara allt ni har av Ibid.” 
Bibliotekarien svarade: ”Någon sådan författare finns inte”. Belafonte skällde henne 
för rasist och sa: ”Försöker ni hålla mig kvar i mörkret?” och gick arg därifrån. 
   Exemplet är hämtat från en bok om fotnotens historia av Anthony Grafton 
(1997:235). Vid en första anblick kan fotnoten verka som ett obetydligt inslag i 
vetenskapliga texter, men så enkelt är det inte. Bruket av den speglar kampen om 
vad vetenskap är. Det handlar om estetik och om hur gränser mellan olika tradi-
tioner dras upp. Hanterandet av fotnoter ”sätter upp staket kring en text och fram-
manar dess vetenskaplighet, ofta med förkortningar som bara förstås av de invigda, 
ibid, cf., a.a., op.cit., ff., passim” (Ehn & Löfgren 2004:77). 

8  En intressant studie av olika akademiska textvärldar är Mona Blåsjös doktorsav-
handling Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer (2004). 
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Svar på frågorna 
Den första frågan var: ”Är en språklig klassresa en förutsättning för 
lyckade högskolestudier? Det vill säga, krävs det att de språkliga ut-
trycken ändras bara för att man börjar studera på en högskola?” Mitt svar 
på frågan är ja. Strängt taget kräver all ny kunskap, dvs. sådan kunskap 
som kan formuleras språkligt, en utvidgning av repertoaren i en männi-
skas idiolekt. Men särskilt akademisk kunskap med sina speciella krav, 
de som jag har antytt ovan, kräver en utvidgning av studenternas språk-
liga repertoar. Annars finge de ingen ny kunskap. Akademisk kunskap 
ligger förpackad i ett akademiskt språk. Att detta akademiska språk ofta 
är mer tillkrånglat och högfärdigt än det behöver vara är en sak som vi 
gott kan arbeta på att förändra.  

För att den akademiska kunskapen ska bli tillgänglig för dem som vill 
ha den och som vill kunna sätta den ifråga, krävs det alltså en social, kun-
skapsmässig och språklig utveckling. Detta kräver en lång klassresa och 
en trång passage i stadieövergången för en del studenter. För andra krävs 
det bara en stadieövergång. 

Den andra frågan var: ”Eller innebär reell mångfald att det vi kallar 
’akademiskt språk’ bör rymma en större variation?” Eftersom frågan in-
leds med ett eller misstänker jag att frågeställarna ser den som ett alterna-
tiv till den första frågan, dvs. att studenterna inte skulle behöva genomgå 
någon social, kunskapsmässig och språklig utveckling. Om det är inne-
börden i frågan svarar jag naturligtvis nej på den, eftersom mitt ja på den 
första frågan inte låter sig förenas med ett nej på denna andra. Men om 
jag får bortse från ordet eller och förstå frågan som att den gäller, inte stu-
denterna som individer, utan att den gäller språket i den akademiska 
miljön som språklig domän, då blir mitt svar ja. Och jag har två skäl till 
det svaret.  

För det första kommer det ständigt nya ämnen och utbildningar in i 
den akademiska miljön: idrottsvetenskap, datalingvistik, utbildning för 
formgivare, sjuksköterskor och poliser för att bara nämna några nya äm-
nen och utbildningar som jag just nu kan komma på. Alla dessa nya 
ämnen och utbildningar med tillhörande forskning och kunskapsutveck-
ling kräver sina varianter av akademiskt språk. Det gör att det akademis-
ka språket som sådant kommer att rymma en större variation. 

För det andra gör den breddade rekryteringen att nya grupper kom-
mer att kunna göra sina socio-, sexo- och etnolektiska erfarenheter synli-
ga i akademisk forskning. Också det kommer att bidra till att en större 
variation kommer att rymmas inom det akademiska språkbruket.  
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Psykologidiskursen 
Analys av hur psykologiämnet presenteras vid 
Växjö universitet 

Ulrika Mathold 

I en kandidatuppsats i nordiska språk vid Växjö universitet (Mathold 
2004) undersökte jag utformningen av texter inom ämnet psykologi vid 
Växjö universitet. Syftet var att utröna vad som språkligt utmärker dessa 
texter och därefter ställa resultatet av textanalysen i relation till den mot-
tagaranpassning som blivande och nuvarande psykologistudenter krä-
ver.  

Totalt undersökte jag 25 texter bestående av totalt 9 964 ord från ämnet 
psykologi med allmän inriktning (1-80 poäng). Materialet består av kurs-
planer (4 stycken), kursbeskrivningar (6 stycken), hemtentor (9 stycken), 
salstentor (5 stycken) och en uppsatsmall. Kursplanerna och kursbeskriv-
ningarna hämtades från ämnets webbplats på Internet. Urvalet av de 
övriga texterna gjordes av lärare och annan personal inom ämnet. 

Till grund för undersökningen ligger Faircloughs modell för kritisk 
diskursanalys (1992) samt Hellspong och Ledins tillämpning av bruks-
textanalys (1997). Jag har närmare studerat texternas språkliga utform-
ning, innehåll samt relationen mellan sändare och mottagare. I samband 
med analysen av texternas språkliga utformning beräknade jag även hur 
lätt eller svår texten var att läsa. Detta gjorde jag med hjälp av två olika 
mått: läsbarhetsindex (Björnssons läsbarhetsindex 1968) och enkel nomi-
nalkvot (se t ex Melin & Lange 2000). Lix (läsbarhetsindex) är ett mått på 
en texts svårighetsgrad och räknas fram genom att den genomsnittliga 
meningslängden (antal ord per mening) adderas med procentandelen 
långord (samtliga ord över sex bokstäver). Den till heltal avrundade sum-
man av denna addition är lix-värdet. Den enkla nominalkvoten är ett 
mått på informationspackningen och erhålls genom en division av antalet 
substantiv med antalet verb.  
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Mottagaranpassning 
För att en text ska fungera krävs att den är väl anpassad till sina tänkta 
läsare, i det här fallet studenter eller blivande studenter. Resultaten från 
textanalyserna gav dock en motstridig bild. Å ena sidan bidrar vissa 
språkliga drag till att majoriteten av texterna ter sig enkla, men å andra 
sidan framträder en annorlunda bild. Texterna är inte fullt så enkla som 
de kan verka och är därmed i vissa avseenden inte särskilt väl anpassade 
för sin målgrupp. De språkliga drag som underlättar för mottagaren att 
ta till sig innehållet i texterna är ett utslag av lärarnas strävan efter mot-
tagaranpassning och visar sig i meningsbyggnad och ordval. De flesta 
texterna har enkel meningsbyggnad och högertunga meningar med korta 
fundament. Det innebär att läsaren både snabbt och lätt kan förstå vad 
som sägs i meningen. Fraserna består ofta endast av ett eller ett fåtal ord, 
vilket minskar informationspackningen och gör texterna lätta. Orden är 
relativt enkla; det finns inte så många sammansatta substantiv och ver-
balsubstantiven är inte heller särskilt frekventa. Däremot är personliga 
pronomen relativt vanliga, vilket beror på att läsaren ofta tilltalas med 
du. Detta tilltal skulle kunna tolkas som ett sätt att minska asymmetrin 
mellan sändare och mottagare, eftersom det skapar en viss närhet mellan 
parterna. Tilltalet bidrar även till att skapa en dialog med läsaren, vilket 
gör att texterna upplevs som informella och personliga.  

Men som jag tidigare har nämnt finns det även exempel på sådant som 
minskar texternas tillgänglighet för studenterna. Ett antal sådana exem-
pel från några av texttyperna ska jag redovisa här.  

Kursbeskrivningar 
Syftet med kursbeskrivningarna är att kortfattat upplysa om vad som 
kännetecknar psykologiämnet vid Växjö universitet och vilka ämnesom-
råden och delmoment som de olika kurserna omfattar. Kursbeskrivning-
arna finns publicerade på psykologiämnets hemsida på Internet. Där 
återfinns dels en övergripande beskrivning av ämnet, dels kortare be-
skrivningar av innehåll och utformning av respektive psykologikurs. 
Texterna, i synnerhet den övergripande ämnesbeskrivningen, riktar sig 
därmed inte enbart till psykologistudenter utan även till dem som inte 
alls har erfarenhet av akademiska studier. I min undersökning ingår den 
övergripande ämnesbeskrivningen och beskrivningarna av kurserna 1-80 
poäng inom psykologi med allmän inriktning (totalt 6 texter). 

För att alla ska kunna läsa texten med behållning bör inte alltför 
mycket förkunskaper krävas av läsaren. Men tyvärr brister kursbeskriv-
ningarna ofta i fråga om förtydligande förklaringar av psykologibegrepp 
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eller begrepp förknippade med universitetsstudier. Exempelvis används 
termerna försvarsmekanismer och magisterämne utan att åtföljas av förkla-
ringar. Texternas språkliga utformning är därför inte helt förenlig med 
deras syfte att upplysa om vad det innebär att studera ämnet på akade-
misk nivå. Bristen på förklaringar vållar framförallt problem för dem som 
inte har tidigare erfarenheter av studier på akademisk nivå, men det är 
även tänkbart att de som har akademisk utbildning inom andra ämnen 
upplever svårigheter med att förstå texterna.  

Salstentor 
I undersökningen ingår några salstentor som har använts på kurserna 1-
80 poäng inom psykologi med allmän inriktning (totalt 5 texter). Sals-
tentornas läsbarhetsindex ligger på 39, vilket räknas som medelmåttigt 
och därför bör vara en möjlig nivå för studenterna. Men i texterna finns 
det emellertid en del oklara formuleringar som i vissa fall kan vålla be-
kymmer för dem. Oklarheterna verkar bero på att texterna inte är tillräck-
ligt genomarbetade och korrekturlästa. I en tentamen förekommer exem-
pelvis meningen: Ge exempel på hur Svensson skulle gå tillväga om hon ville 
göra en kartläggning, experimentell respektive en korrelationsstudie om samar-
betets roll (0-5p). I denna mening är det oklart vad adjektivet experimentell 
syftar på. Är det avsett att vara en bestämning till kartläggning (i så fall 
bör det placeras före sitt bestämningsord) eller är ordet tänkt att fungera 
som en bestämning till ett underförstått substantiv, studie (experimentell 
studie respektive korrelationsstudie) eller ingår det i en uppräkning av 
tre olika sätt att studera samarbetets roll?  

Ett annat exempel på oklara formuleringar återfinns i följande tenta-
mensfråga: Kerstin har precis avslutat sin introduktionskurs i psykologi och 
håller på att fundera vad definitionen av begreppet för psykologi var och vad det 
betydde. Hon tänker också på de fyra målen som psykologin hade och försöker 
komma på exempel. Vad kommer hon fram till? Första meningen inleds här 
med verbet i perfekt (har avslutat) och därefter används presens (håller) 
och i slutet av meningen används preteritum (var, betydde). Preteritumfor-
merna borde i denna mening bytas ut mot presens, men det är inte enbart 
tempusformen som gör meningen oklar. Exempelvis fattas prepositionen 
över alternativt på efter verbet fundera och prepositionen för mellan be-
greppet och psykologi borde strykas. Den efterföljande meningen har också 
ett oklart tempusbruk. Istället för hade borde har användas, det vill säga 
eftersom det är frågan om något som fortfarande gäller bör generiskt pre-
sens användas. Även den avslutande frågan: Vad kommer hon fram till? 
kan vålla problem. Här gäller det för läsaren att förstå att Kerstin är ideal-
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studenten som är helt på det klara med definitionen av begreppet och de 
fyra mål som läsaren vill att frågan ska besvaras med. Om frågan i stället 
skulle besvaras med att Kerstin inte kom på någon definition och inte 
kom ihåg målen skulle nog inte det ge några poäng.  

Kursplaner 
Samtliga kursplaner för kurserna i psykologi med allmän inriktning 1-80 
poäng (totalt 4 texter) finns tillgängliga på ämnets hemsida på Internet. 
Kursplanerna är de texter i det undersökta materialet som är mest språk-
ligt komplicerade och uppvisar minst läsarvänlig utformning. Detta har 
säkert sin förklaring i att dessa texter är en form av juridiskt bindande 
dokument som närmast kan jämställas med författningsdokument. Där-
för vågar skribenterna antagligen inte skriva dem på egen hand utan 
skriver dem enligt fastställda kursplanemallar. Psykologiämnets kurspla-
ner har av den anledningen förmodligen mer gemensamt med kurspla-
ner inom andra ämnen än med andra typer av psykologitexter. 

Genomgående kan språket i kursplanerna beskrivas som högtravande, 
vilket bland annat syns i långa ordformer när det finns kortare och var-
dagligare alternativ, exempelvis används skall i stället för ska. De är också 
mycket informationstäta, vilket den höga nominalkvoten är ett mått på. 

Kursplanerna har följaktligen en hög andel substantiv och av dessa en 
relativt hög frekvens av sammansättningar, verbalsubstantiv och till och 
med verbalsubstantiv i sammansättningar (exempelvis informationsbe-
handling). Verbalsubstantiven bidrar i sin tur till att göra texterna abstrak-
ta och opersonliga. Det opersonliga och formella intrycket förstärks ytter-
ligare genom avsaknaden av personliga pronomen. Kursplanerna har så-
ledes även höga lix-värden; de analyserade kursplanerna har i genom-
snitt ett index på 55, vilket ligger på gränsen mellan svår och mycket 
svår. 

Slutsats 
Psykologitexterna i det undersökta materialet är som tidigare nämnts inte 
genomgående svårtillgängliga, utan det finns flera exempel på språkliga 
drag såsom enkel meningsbyggnad och ett direkt tilltal till läsaren som 
bidrar till att underlätta läsningen. Slutsatsen som jag drar av min under-
sökning blir därför att psykologitexterna i undersökningen är delvis mot-
tagaranpassade. Målet är givetvis att texterna ska vara genomgående väl 
mottagaranpassade och lättillgängliga. Exempelvis bör alla former av 
oklarheter undvikas. Studenter ska inte behöva gissa sig till vad som 
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avses i olika formuleringar i examinationssammanhang. Ur studentsyn-
punkt är oklarheter naturligtvis negativa. De texter som studenterna 
möter bör vara formulerade på ett tydligt och entydigt sätt för att eventu-
ella missförstånd ska undvikas. Det är även viktigt med förklaringar till 
termer och begrepp. Enligt min mening är det bättre att förklara för 
mycket och riskera att vara övertydlig än att snåla med förklaringar och i 
värsta fall riskera att budskapet går förlorat. 

Vid alla former av textproduktion är det viktigt att skribenten har sin 
tilltänkta målgrupp i åtanke och kontinuerligt funderar över hur inne-
hållet och den språkliga utformningen kan tänkas förstås av läsarna. Det 
är naturligtvis lätt hänt att man som skribent förbiser språkliga misstag 
och därför inte uppmärksammar exempelvis felaktiga eller otydliga for-
muleringar. Ett sätt att undvika detta är därför att be en kollega läsa tex-
ten eftersom det oftast är lättare att upptäcka felen i andras texter än i de 
egna. Kursplanernas svårtillgänglighet är dock inte något som ansvariga 
för psykologiämnet kan lastas för. Dessa dokument är som tidigare 
nämnts skrivna efter fastställda mallar som används inom samtliga äm-
nen på Växjö universitet. 

Studenter på akademisk nivå uppmanas att skriva korrekt och anam-
ma en vetenskaplig stil. Därför är det extra viktigt att lärarna bemödar 
sig om att uttrycka sig väl. Lärarnas texter är inte enbart instruktioner för 
studenterna utan tjänar även som förebilder för studenternas skrivande.  
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Akademisk skriftspråks-
kompetens i praktiken 
Studenter möter universitetets textvärldar 

Sofia Ask 

Inledning 
Kommittén för svenska språket betonade i sitt handlingsprogram Mål i 
mun (2002) vikten av utbildning i vetenskapligt skrivande inom högre ut-
bildning. Kommitténs bedömning blev att universitet och högskolor ”bör 
förstärka moment i utbildningen som förbättrar studenternas muntliga 
och skriftliga färdigheter i svenska, samt i vissa fall höja förkunskapskra-
ven i svenska” (2002:89). Vilka studentgrupper det gäller eller på vilket 
sätt dessa förkunskaper skulle höjas preciseras inte, men kravet är en tyd-
lig effekt av att den nya heterogena studentgrupp som vi nu har på 
grundutbildningsnivå inte möter institutionens krav när det gäller skri-
vande.  

En student som utforskar en ny textvärld strävar, av nödvändighet, 
efter att skriva in sig i en ämneskultur. Att detta inte är en enkel sak be-
skriver Ehn & Löfgren (2004) då de granskar hemlighetsstrukturerna och 
ogenomskinligheten i högre utbildning och där det outsagdas betydelse 
är central: ”Konventionerna är en ordningskatekes som disciplinerar skri-
vandet, dess kraft ligger i det försåtliga viskandet om gränser som blir 
synliga först när de överskrids på fel sätt” skriver Ehn & Löfgren 
(2004:74). Hur dessa ”överträdelser” kan ta sig uttryck i texter skrivna av 
studenter på grundutbildningen ger jag exempel på nedan. Skrivandet är 
ett av de redskap som det är nödvändigt att vara förtrogen med för att nå 
framgång i de akademiska textvärldarna. De handgrepp som där är oum-
bärliga att känna till för att texten skall bli accepterad är dock inte alltid 
så lätta för nya studenter att få kunskap om.  
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Det akademiska skrivandet är starkt konventionaliserat och bygger på 
vedertagna normer för textens formella utformning, utvecklade för att 
konkretisera kunskap och verifiera forskning. Diskursen kräver texter 
som är väl anpassade till de historiskt och kulturellt situerade krav som 
de vetenskapliga textvärldarna ställer. De konventioner som råder är allt 
som oftast underförstådda och tas för givna av dem som redan är en del 
av diskursen: ”conventions are treated as if they were ’common sense’ 
and communicated through wordings as if these were transparently mea-
ningful” (Lillis & Turner 2001:68). Att skriva vetenskapligt är en nödvän-
dig studiekompetens (Dysthe et al. 2002), vilket kan vara en konst nog så 
svår att erövra för studenter. Vid en stadieövergång (här avses hädan-
efter övergången mellan gymnasium och högskola) möter individen ett 
nytt socialt sammanhang med en ny text- och begreppsvärld där han 
eller hon söker medlemskap i en ny diskursgemenskap (Ask & Sandblad 
2003). Många studenter upplever vid stadieövergången något av en 
diskurschock. De har svårt att skriva något som accepteras, de upplever 
svårigheter att förstå de texter de läser och de upptäcker att de har pro-
blem med att uttrycka något muntligt på ett sätt som är gångbart i uni-
versitetskulturen. Denna diskurschock drabbar sannolikt i någon mån 
alla grupper av studenter, oavsett sociokulturell bakgrund. Skillnader 
kommer dock troligtvis att finnas i hur olika grupper socialiseras in i den 
rådande diskursen. I denna text kommer jag att ge exempel på hur 
studenter i grundutbildningen i sitt skrivande visar att de saknar kun-
skap om den diskurs de skriver inom. Jag resonerar också om olika ut-
bildningsnivåers uppgifter och diskuterar vilka krav som egentligen är 
rimliga att ställa på studenters skrivande i grundutbildningen.  

Gymnasieskolan som förberedelse för högre 
studier 
Gymnasial utbildning i svenska påverkar i olika grad individens fram-
gång inom universitetens textvärldar. Framgång i skrivandet är beroende 
av de erfarenheter och kunskaper individen har med sig till högre utbild-
ning. Dessa erfarenheter skiljer sig bland annat åt i graden av träning i 
diskursivt och formellt skrivande. Tor G Hultman (1989) menar att dis-
kursivt skrivande är själva poängen med skriftspråket i det skriftspråk-
samhälle som utgör arenan för gymnasieelevernas framtid. Ofta upplevs 
det diskursiva skrivandet som svårt, och den skrivande eleven glider ofta 
över i berättande text, en texttyp som är väl inövad och som känns hem-
tam:  
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I gymnasieskolan måste eleverna lära sig skriva diskursivt om de alls 
skall lära sig det under sin skoltid. Denna övergång från berättandet i 
mer eller mindre fria former till den resonerande och utredande gen-
ren är smärtsam för många elever. Här handlar det om fördigheter 
man inte lär sig på egen hand. De kräver systematisk och tålmodig 
träning. (Hultman 1989:136) 

 
Gymnasieskolan som skrivmiljö erbjuder träning i endast få och skol-
specifika genrer, vilka alla låter sig sammanfattas under den skolinterna 
genren ”uppsats” (Nyström 2000). Detta blir problematiskt då alltfler sö-
ker sig till högre utbildning, i linje med de utbildningspolitiska mål som 
uttrycks i Utredningen om social och etnisk mångfald i högskolan (2000). 
Många av de nya studenterna kommer in på grundutbildningarna utan 
att ha förväntad textkompetens, vilket bereder svårigheter både för indi-
viden och för utbildningsanstalten. Om detta vittnar behoven av de 
många hjälpinstanser som vuxit fram vid lärosätena runt om i landet. 
(Om textverkstäder, skrivarstugor och annan språklig hjälp för studenter, 
se Blückert 2002). 

Vad är akademisk skriftspråkskompetens?  
Blåsjö betonar diskursbegreppets ”förening av språkbruk och kunskap” 
(Blåsjö 2004:19) och skiljer mellan akademisk och utom-akademisk dis-
kurs. Utanför akademin finns självklart också avancerade kunskaper och 
språkbruk (Karlsson 2003, 2005, Karlsson & Ledin 2004), men det som ut-
märker den akademiska diskursen är att den primärt är kunskapsbyg-
gande, vilket förklarar de akademiska texternas ”egenheter som referen-
ser till tidigare forskning, försiktigt framförda slutsatser och detaljerade 
metodavsnitt” (Blåsjö 2004:22). Ett utgångsläge för vetenskapligt skrivan-
de är som sagt att det är historiskt och kulturellt situerat. Forskare och 
vetenskapsmän har länge verifierat sin forskning genom att använda sig 
av standardiserade textmönster med specifika krav. De krav som får ut-
göra en preliminär definition på akademiskt skrivande är: klarhet, genom-
skinlighet, objektivitet, god akribi, kritisk-analytiskt förhållningssätt och an-
passning till rådande skriftspråksnormer (Svensson 1995, Dysthe et al. 2002, 
Lindstedt 2002). 

När jag nedan diskuterar exempel ur studenttexter använder jag ge-
nomgående termen akademisk skriftspråkskompetens. Begreppet ’litera-
cy’ låter sig inte översättas så lätt till svenska, och jag har i denna text valt 
att stanna vid den svenska översättningen ’skriftspråkskompetens’. Jag 
inser självklart att denna översättning är mycket vid och därför kan dis-
kuteras, men jag avser att genom exempel ur studenters texter klargöra 
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valet av definition. Akademisk skriftspråkskompetens (inspirerad av 
Green 1999) behandlar textens yta (operational literacy), studentens dis-
kursmedvetenhet (cultural literacy) och kritiska tänkande (critical litera-
cy). De tre kompetenserna är inte hierarkiskt ordnade utan skall ses som 
samtidigt verkande och i alla avseenden likvärdiga. Mina översättningar 
av Greens kategorier är operationell kompetens, diskursiv kompetens och 
kritisk kompetens. Jag menar att studenter ofta har problem med sitt aka-
demiska skrivande på sätt som berör alla dessa tre kompetenser. I det föl-
jande ska jag visa hur dessa problem kan visa sig i texter skrivna av lärar-
studenter under deras första termin.  

Uppgiften innebar att studenterna skulle skriva en kort utredande text 
om ”Hållbar utveckling”, som lärarstudenternas första gemensamma ter-
min hade som övergripande tema. Skrivuppgiften ingick i en kurs som 
alla blivande lärare läser gemensamt, oavsett vilken åldersgrupp eller vil-
ket ämne de sedan kommer att undervisa i. Texterna samlades in under 
2001 och 2002. Antalet insamlade texter uppgår till nära 800 som jag här 
ger sju exempel från. Uppgiften formulerades så, att studenterna upp-
manades att skriva en utredande text på ca 700 ord, vilken skulle inne-
hålla referenser enligt Harvardmetoden och korrekt citatteknik samt en 
litteraturförteckning. Ämnet var relativt fritt med den begränsningen att 
det skulle beröra någon aspekt av ”Hållbar utveckling”.  

Operationell kompetens  
Kategorin operationell kompetens handlar om textens yta. Här finns 
utrymme för analys av hur studenten använder sitt språk formellt och 
hur väl han eller hon tar hänsyn till olika skriftspråkliga konventioner. 
(För ingående analys av gymnasieelevers skrivande, se exempelvis Ny-
ström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002, 2004). Studenternas operationella 
kompetenser varierar mycket, allt från att de i stort sett följer skrift-
språkskonventionerna till att de bryter mot dem och därmed gör läs-
ningen svår. Generellt sett är den operationella kompetensen genom-
gående acceptabel hos de undersökta studenterna. Många kommer direkt 
från gymnasieskolan och bär med sig den skriftspråkliga kompetens som 
de utvecklat där. Beroende på den studiebakgrund de har (studieförbere-
dande eller yrkesförberedande program) och på vilken lärare som under-
visat dem på gymnasieskolan kommer de att ha olika god förberedelse 
för det akademiska skrivandet. Så här skriver Anna, som har bakgrund 
på ett studieförberedande program:  

 
Tänker man tillbaka på mina dagar i mellanstadiet så var det: Kate-
dern längst fram i mitten, skolbänkarna var placerade två och två i 
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tre rader vända mot katedern. Lärarinnan såg alla, alla såg lära-
rinnan. Lärarinnan fick visserligen en mycket central roll alla såg 
upp till henne. För ca fem år sedan fick jag chansen att vikariera för 
en lärare i femman. Här var elevernas bänkar placerade fyra och fyra 
i fyrkanter lite snett ställd mot katedern. Det kändes mer fritt inte 
samma strikthet som när jag gick i skolan. Nu vad var bättre vad var 
sämre, jag kan inte svara på den frågan själv för tiderna förändras 
och man blir mer medveten om elever och hur dom ser kunskapen 
idag. (Anna) 
 

Påfallande ofta är studenterna omedvetna om styckeindelningens bety-
delse för hur en texts logiska struktur uppfattas, och de är inte heller be-
kanta med de olika principerna för styckeindelning som står till buds. 
Interpunktionen är ofta bristfällig, som i Annas text ovan.  

Diskursiv kompetens 
Vad akademiskt skrivande innebär är ofta svensklärarna på gymnasie-
skolan osäkra på, och de talar gärna om de nationella proven eller kursen 
projektarbete i det här sammanhanget (Ask 2005 s. 60). I studenternas 
texter kan gymnasielärarnas osäkerhet anas då de skrivande studenterna 
ofta får problem med att hantera specifika diskurselement i det akade-
miska skrivandet. Jag vill främst ta upp tre brott mot de akademiska kon-
ventionerna som både stör läsningen av studenternas texter, nämligen 
det personliga draget, bristande referenshantering och avskrift av origi-
nalkällan.  

Studenternas texter är ofta alltför personligt och vardagligt hållna. 
Även bruk av personlighetsmarkörer och röst säger något om studentens 
förståelse för den diskurs som texten skall fungera inom. Hur stort mått 
av personlighet är acceptabelt inom den akademiska diskursen? Det går 
naturligtvis inte att finna ett exakt svar på den frågan i litteraturen, utan 
kunskapen om hur personlig man får vara kan sägas tillhöra ”det outsag-
da” som Ehn & Löfgren (2004) talar om. En student i mitt material, Bertil, 
använder rubriken ”Från hopp över häcken till spruta i häcken” när han 
inleder sin utredande text som handlar om dopning. I sin rubrik leker 
Bertil med orden på ett journalistiskt sätt som kanske inte ingår i den 
akademiska genren som ju kännetecknas av en opersonligare, striktare 
och mer återhållsam stil. Hur ska då Bertil få kunskap om personlig när-
varo i akademiska texter? I bästa fall får han kommentarer från examina-
tor som ger honom vägledning inför skrivandet av nästa text, men det är, 
som Ehn & Löfgren skriver, först efter att ha brutit mot konventionen 
som Bertil kan bli medveten om den. 
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I exemplet nedan ägnar sig Cilla åt vardagsreflektioner som inte heller 
kan sägas var typiska för akademiskt skrivande: 

 
Livets lyckligaste stunder 
En sak som jag väldigt ofta tänker på är ”har jag redan blivit så här 
gammal?”. Åren bara rusar iväg. Jag har tagit mig igenom livets roli-
gaste tid och det alldeles för fort. Jag är bara 21 år idag, undrar hur 
jag kommer att uttrycka mig längre fram i livet om åldern. Visst alla 
tycker säkert att det är en jobbig tid att sitta i skolbänken och det 
bara kostar pengar. Men mitt råd till alla som läser det här är att njut 
av varje dag som om den vore den sista. Den dagen då man är färdig 
utbildad och fått jobb då börjar livets tuffaste del. De pengarna jag 
kommer att tjäna kommer att användas till att betala tillbaka lånet 
osv. Och förhoppningsvis kommer man att bilda familj och det är 
säkerligen ingen dans på rosor. Visst verkar det vara så underbart. 
Att få den perfekta familjen, med två ungar och en kärleksfull make 
vilken känsla. Det kommer vara stunder av glädje men också en del 
motgångar. Huset ska städas, kläder ska handlas, bilen ska tvättas 
och mat ska lagas osv. (Cilla) 

 
Frågan varför studenterna använder en alltför personlig stil och varför de 
har en benägenhet att luta sig mot ett reflekterade skrivande när det inte 
efterfrågas är central. Lite tillspetsat kan det kanske ses som en rest av ett 
terapeutiskt och reflekterande berättandeskrivande på gymnasieskolan i 
kombination med universitetens oförmåga att förmedla förutsättningarna 
för och kraven på akademiskt skrivande så tydligt att studenterna förstår 
och kan tillägna sig den färdigheten. 

Studenterna visar i sina texter att de brister i den praktiska hantering-
en av källor. Också här finns det anledning att diskutera studenternas 
tidigare utbildningserfarenheter i förhållande till akademins sätt att göra 
kraven på referenshantering tydliga. Hur elever lär sig hantera källor på 
gymnasieskolan varierar stort (Östlund-Stjärnegårdh 2004), men det är 
nästan alltid en isolerad tilldragelse som sammanfaller med de nationella 
proven i svenska, där ju källhänvisningar är ett krav i många, men inte 
alla, skrivuppgifter. Nedanstående referens i Davids text (markerad med 
kursiv stil för tydlighetens skull) skulle enligt bedömningsmallen för na-
tionella proven i svenska vara acceptabel i gymnasiesammanhang, efter-
som det går att hitta boken med de uppgifter som eleven tillhandahåller:  

 
I dagens stressiga samhälle och med all ny teknik som hela tiden 
kommer ut på markanden så som tv-spel, datorer, dvd och elektriska 
leksaker ja allt, så börjar man fundera. I boken Utvecklingspsykologi 
från foster till vuxen av Philip Hwang och Björn Nilsson står det ”TV 
har ett mycket speciellt inflytande, bland annat genom kombination-
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en av syn- och hörselintryck, vilket gör påverkan extra stark” Allt TV 
tittande är dock inte skadligt. (David) 
 

På universitetsnivå är inte referenshanteringen ovan godtagbar. Studen-
terna har kanske inte fått klart för sig varför referenserna över huvud ta-
get skall finnas eller hur de ska se ut. Studenterna lär sig bara ”nästan” 
hantera referenser på gymnasieskolan, men inte så bra att de klarar nästa 
utbildningsnivå. Nästa exempel kommer från Erika som har förstått refe-
rensernas funktion, men inte vet att detta är något som är allmängods in-
om den akademiska diskursen. Hon förklarar här för läsaren hur ”paren-
teserna” skall läsas: 

 
Observera att inom varje parantes som visas i forskningen, nämns 
källan som dessa studier bygger på. Ett tips är att ni fortsätter att läsa 
i dessa källor om ni tycker det krävs mer för att bilda en uppfattning, 
om kärnkraft ska avvecklas eller inte? (Erika) 
 

Här anas alltså en nyväckt kunskap om referenshantering. Erika beskri-
ver för läsaren hur referenser fungerar, men kan inte använda dem 
korrekt själv. Erika har börjat förstå diskursens krav, men har ännu inte 
de språkliga verktygen eller insikt i själva ”hantverket” som är nödvän-
dig för att lyckas med akademiska texter. Studenter försöker ofta ihärdigt 
skriva acceptabla texter i enlighet med rådande diskurs, men det resulte-
rar många gånger i ofärdiga akademiska texter, det vill säga texter med 
ett till synes akademiskt ordval och med ”vetenskapliga” ansträngningar, 
som i Erikas text ovan. Som en konsekvens av att studenterna inte har 
någon djupare förståelse av referenshanteringen i löpande text, är ofta 
också litteraturlistorna obrukbara för läsaren. Ibland finns verk på listan 
som inte hänvisas till i texten och vice versa, och ofta är posterna i littera-
turlistan inte korrekt återgivna.  

Avskrifter av originalkällorna på olika nivåer är också mycket vanliga 
i textmaterialet. Av studenternas brister i det akademiska skrivandet är 
kanske detta den allvarligaste eftersom den utmanar den kunskapsbyg-
gande akademins krav på originalitet och vetenskaplig integritet. Av-
skrift som textproduktion är en vanligt förekommande företeelse. Verket 
för högskoleservice redogör i en rapport för de disciplinnämndsärenden 
som behandlat plagiat och avskrifter under 2003 (Sammanställning av be-
slut och domar i disciplinärenden som rör studerande vid universitet och högsko-
lor från 2003 2004). Antalet fall av misstänkt och anmält fusk har generellt 
ökat med 43 % sedan 2002. Plagieringen har i sin tur ökat med ca 90 %. 
Mörkertalet är stort och i rapporten finns bara de fall som uppdagats, an-
mälts och behandlats av disciplinnämnden på respektive lärosäte. 
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Det faktum att studenterna allt som oftast faktiskt inte uppfattar att de 
skriver av text eftersom de sätter ut sina källor är intressant (se även Nils-
son 2002). Ett stycke ur Frans text nedan får stå som exempel för hur det 
kan se ut i praktiken när originalkälla och studenttext står mer än lovligt 
nära varandra. Notera: understrykning i vänsterspalten markerar exakt 
avskrift, grå skugga markerar något modifierad avskrift, genomstruken 
text i högerspalten innebär ord eller fraser som inte skrivits av). 

 
Frans text: 
 

Källa: 
Bildning och kunskap, särtryck ur 
läroplanskommitténs betänkande 
(SOU1992:94) 

 
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 är inte en avbildning av värl-
den, utan ett sätt att göra världen be-
griplig. (s 26) 
 

 
Kunskap utvecklas i ett socialt sam-
manhang, skolan måste erbjuda ele-
verna 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 sammanhang 
där elevernas kunskapande blir me-
ningsfullt. (s 47) 

 
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 upp-
lever med utgångspunkt i denna samt 
de erfarenheter man gör. (s 23) 
 

 
Frans avskrift är uppenbar, men frågan är varför han inte väljer att citera. 
Om han nu inte har kunskap om citeringsteknik, minskar ju hans hand-
lingsutrymme. Att mörka sina källor vore naturligare i en situation där 
någon skriver av. Att Frans sätter ut källan till sin avskrift i litteraturlis-
tan styrker min tanke om att han inte uppfattar att han gör fel och därför 
inte uppfattar det som att han fuskar. I mitt textmaterial förekommer va-
rierande former av avskrifter i stor omfattning, ofta med källorna (och 
ibland till och med sidhänvisningar) utsatta.  
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Kritisk kompetens 
En analys av kritisk kompetens visar hur studenterna uppfattat ämnet 
och i vilken mån de förhåller sig kritiska till det de skriver i sina texter 
och på så sätt visar prov på ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Ämnet 
”Hållbar utveckling” uppfattades som mycket brett, och texter om bland 
annat dopning, fotbollsträning, alkoholism, fotbollshuliganer, prostitu-
tion och kärnkraft finns representerade i materialet. Inte många diskute-
rar dock just vad hållbar utveckling skulle kunna innebära för respektive 
ämnesområde. Genremässigt närmar sig texterna ofta argumenterande 
snarare än utredande text, vilka båda torde vara genrer som tränats på 
gymnasieskolan. Vid den tidigare diskussionen av operationell och dis-
kursiv kompetens framkom det att de problem studenterna visar sig ha, 
ändå är av den karaktären att de genom undervisning och träning vore 
tämligen lätta att bli av med. Allvarligare är det dock att mycket få stu-
denter i mitt material visar prov på någon form av kritiskt-analytiskt för-
hållningssätt, varken till källorna eller till den egna texten. Modellen är 
oftast att studenten radar upp argument, andras och egna, utan att för-
hålla sig till dem över huvud taget. Gabriella skriver exempelvis så här i 
sin utredande text:  

 
Den svenska regeringen har satt upp vissa miljökvalitetskrav 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 [sic!] 

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. De säger att bevarandet av den bio-
logiska mångfalden är ett svårt mål att uppnå. (Gabriella) 

 
Här finns en möjlighet att som skribent förhålla sig till de mål som Natur-
vårdsverket och den svenska regeringen satt upp för en hållbar utveck-
ling av det svenska jordbruket. Istället för att resonera kring vad dessa 
mål skulle kunna innebära i praktiken och vilka effekter de skulle kunna 
ha för den enskilde och samhället, fortsätter Gabriella obekymrat med att 
räkna upp nya argument, som hon inte heller diskuterar vidare. Rimlig-
heten i att Gabriella skulle kunna vara kritisk till hållbar utveckling inom 
jordbruket är tveksam. Det krävs stora kunskaper inom ämnet för att en 
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skribent ska våga ta ut svängarna inom ett ämne som är så smalt som det 
Gabriella har valt. Därför är Gabriellas ämnesval som sådant intressant. 
Det är viktigt att diskutera också vilka möjligheter till ett kritiskt-
analytiskt förhållningssätt som uppgiftsformuleringen och den aktuella 
kurslitteraturen ger studenten. I fallet Gabriella blir det tydligt att det 
valda ämnet (jordbruk i kombination med hållbar utveckling) inte var så 
enkelt att skriva en utredande text om. 

Problem och möjligheter 
Jag har i genomgången ovan vid flertalet tillfällen snuddat vid frågan 
vilka skyldigheter olika utbildningsnivåer kan sägas ha för förberedelse 
för och inlemmande i akademiskt skrivande. Vilken är egentligen gymna-
sieskolans respektive universitetens uppgifter och skyldigheter när det 
gäller att göra den språkliga övergången till universitetet så smidig som 
möjligt? Det finns starka och återkommande skrivningar i rådande läro-
plan (Lpf94) där det sägs att gymnasieskolans uppgift är att förbereda 
alla elever ”för vidare studier”. Gymnasieskolans uppdrag måste vara att 
skicka kompetenta elever in i högre utbildning. Ur ett demokratiperspek-
tiv är alltså svenskämnet centralt på många sätt. Ett av ämnets uppdrag 
är att utbilda alla elever så att de framgångsrikt ska kunna använda sitt 
språk som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. I läroplanen 
sägs vidare att ”gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som 
grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för 
yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor m.m.” 
(Lpf94). Om de mål som skall uppnås står det att ”det är skolans ansvar 
att varje elev som slutfört ett nationellt eller ett specialutformat program 
[…] kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i 
samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier” (1994:9). Uni-
versitetens och högskolornas skyldighet är å andra sidan enligt högskole-
lagen att ta vid där gymnasieskolan slutar: 

 
§ 8 Den grundläggande högskoleutbildningen skall väsentligen byg-
ga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutfor-
made program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper […]. 
(Nya högskolelagen: Nya högskoleförordningen 1994:1434)  
 

I ljuset av lagtexter och styrdokument blir nödvändigheten av en ut-
vecklande dialog mellan de olika utbildningsstadierna tydlig. Med större 
kunskap om undervisningen i svenska på gymnasienivå och om kraven 
på text på universitetsnivå skulle övergången kunna bli mindre drama-
tisk för många studenter som tar steget upp i högre utbildning.  
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Lillis och Turner (2001) poängterar att det kanske är dags att se över 
förutsättningarna för det akademiska skrivandet i det postmoderna sam-
hället. Författarna menar att den akademiska strukturen för skrivande är 
viktig, men att den kanske måste anpassas i ett föränderligt system för 
högre utbildning: ”Rhetorical organisation is highly significant, but also 
that is socio-culturally situated and, hence, subject to change” (Lillis & 
Turner 2001:68). Universiteten har länge varit de privilegierades utbild-
ningsanstalt, och de studenter som kom var kapabla skribenter nästan 
omedelbart, eftersom de fått träning i vetenskapligt skrivande och 
tänkande i tidigare utbildningsstadier. Tack vare utbildningspolitiska 
strategier är nu högre utbildning öppen för en större och mer heterogen 
grupp. Högre utbildning är både ett arbetsmarknadskrav och en allmän 
rättighet i dag. Mångfalden gör att universiteten står handfallna inför en 
mycket stor grupp studenter som saknar tillräcklig akademisk skrift-
språkskompetens. Även om det på många håll instiftas skrivarstugor, 
textverkstäder och andra skrivfrämjande åtgärder kvarstår det faktum att 
det krävs stora förändringar både på gymnasieskolan och på universite-
ten:  

 
Mass education requires an adaptation to greater diversity of the stu-
dent population. There is therefore a need to cloud the discourse of 
transparency, to reflexively critique the assumptions and expecta-
tions that have their roots in a socio-culturally different historical pe-
riod and look to the formation of new pedagogies that better engage 
with students, who are welcomed into the academy by the rhetoric of 
widening participation, but at the same time denied an adequate par-
ticipation by taken-for-granted assumptions about academic con-
ventions. (Lillis & Turner 2001:68)  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta studenter uppvisar en hygg-
lig text på det språkliga planet, alltså på den operationella nivån. Vad de 
istället saknar är kunskaper om den diskurs de skriver i och ett kritisk-
analytiskt förhållningssätt. De två senare är inga enkla saker att åtgärda. 
Det handlar om en nödvändig socialisationsprocess där akademins 
underförstådda krav på text lättare måste bli synligare för studenterna så 
att de ges en möjlighet att utveckla kunskap om diskursen och beredskap 
att uttrycka sig inom den. Utmaningen för universitet och högskolor 
ligger i att göra dessa krav tydliga för studenterna och att få dem att 
anamma dem som naturliga inslag i skrivandet. Det är i övergången 
mellan gymnasieskolan och universitetsutbildningen som både individu-
ella och institutionella brister blir tydliga. Alltför många studenter har in-
te ett språk som fungerar för fortsatta studier, och universitetsvärlden har 
ofta en dålig beredskap för att ta emot denna grupp. Det finns alltså stor 
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anledning att undersöka med vilken skriftspråklig kompetens olika grup-
per börjar sin universitetsutbildning och hur de på olika sätt ska ges möj-
lighet att nå kunskap om vad som krävs i skrivandet inom den akade-
miska diskursen.  

Litteratur 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 2000: Fritzes, Stockholm. 
Ask, Sofia. 2005a: Tillgång till framgång. Lärare och studenter om stadieövergången till 

högre utbildning. Licentiatavhandling i Nordiska språk: alternativet Svenska 
med didaktisk inriktning. Institutionen för humaniora, Växjö universitet.  

Ask, Sofia & Sandblad, Fredrik, 2003: ”Stadieövergångar och textvärldar. Om ny-
blivna studenter som möter högskolans textvärld”. Humanetten nr 12. 
http://www.hum.vxu.se/publ/humanetten/nummer12/art0302.html [Hämtat 
2005-01-15]. 

Blückert, Ann, 2002: Skrivarstugor och loggböcker: en översikt över idéer och insatser 
kring studenters skrivande. Rapportserie från Enheten för utveckling och utvär-
dering Uppsala universitet, 29. Enheten för utveckling och utvärdering, Upp-
sala Universitet. 

Blåsjö, Mona, 2004: Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Stockholm 
studies in Scandinavian philology, New Series, 37. Acta universitatis Stock-
holmiensis, Stockholm. 

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröjdis & Løkensgard Hoel, Torlaug, 2002: Skriva för att 
lära: skrivande i högre utbildning. Studentlitteratur, Lund. 

Ehn, Billy & Löfgren, Orvar, 2004: Hur blir man klok på universitetet? Studentlittera-
tur, Lund. 

Green, Bill, 1999: The New Literacy Challenge? Literacy Learning: Secondary 
thoughts, 7.  

Hultman, Tor G, 1989: Skrivutveckling ur ett pragmatiskt perspektiv. I: Språkut-
veckling under skoltiden. Red: Sandkvist, C. & Teleman, U. Studentlitteratur, 
Lund. 

Karlsson, Anna-Malin, 2003: Skrift och texter på bygget. En undersökning av vad och 
hur några byggnadsarbetare läser och skriver, verbalt och visuellt, i sitt arbete. Rap-
port nr 2 från projektet Skriftbruk i arbetslivet. Institutionen för nordiska 
språk. Stockholms universitet, Stockholm. 

Karlsson, Anna-Malin, 2005: Skrivprocesser i arbetslivet: Skriva, fylla i, klottra, 
anteckna, pricka av. I: Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets mikro-
kosmos. Red: Ask, S., Asplund Carlsson, M., et al. Svensklärarföreningens 
årsskrift 2004, Natur och Kultur, Stockholm. 

Karlsson, Anna-Malin & Ledin, Per, 2004: Människor och ting. Om skriftens roll 
på äldreboendet och på bygget. I: Svenskans beskrivning 26. Red: Melander, B. 
Hallgren & Fallgren, Uppsala. 

Kommittén för svenska språket, 2002: Mål i mun: förslag till handlingsprogram för 
svenska språket : betänkande. Statens offentliga utredningar, 2002:27. Fritzes offent-
liga publikationer, Stockholm. 



 

100 

Lillis, Theresa; & Turner, Joan, 2001: Student Writing in Higher Education: con-
temporary confusion, traditional concerns. Teaching in Higher Education, 6. pp 
57-69. 

Lindstedt, Inger, 2002: Textens hantverk. Studentlitteratur, Lund. 
Läroplanskommittén & Skolverket, 1994: Bildning och kunskap: särtryck ur Läro-

planskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94). Statens skolverk, 
Liber distribution, Stockholm. 

Nilsson, Nils-Erik, 2002: Skriv med egna ord: en studie av läroprocesser när elever i 
grundskolans senare år skriver ”forskningsrapporter”. Området för lärarutbildning, 
Högskolan i Malmö. 

Nya högskolelagen: Nya högskoleförordningen. 1994: 1993:26. Fritze, Stockholm. 
Nyström, Catharina, 2000: Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur 

och sammanhang. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Upp-
sala universitet, 51. Uppsala Universitet. 

Sammanställning av beslut och domar i disciplinärenden som rör studerande vid univer-
sitet och högskolor från 2003. 2004: Högskoleverkets rapportserie, 2004:17 R. 
Högskoleverket, Stockholm. 

Svensson, Jan, 1995: Den diskursiva texten. I: Medietexter och medietolkningar. Läs-
ning av massmediala texter. Red: Holmberg, C.-G. & Svensson, J. Bokförlaget 
Nya Doxa, Lund. 

Utredningen om social och etnisk mångfald i högskolan, 2000: Mångfald i högskolan: 
reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan: slutbetän-
kande. Statens offentliga utredningar, 2000:47. Fritzes offentliga publikationer, 
Stockholm. 

Östlund-Stjärnegårdh, 2004: Egna texter och andras - hur gymnasister hanterar 
källanvändning. I: Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, 
Göteborg 8-9 januari 2004. Red: Thorson, S. Göteborgs universitet, Göteborg. 

Östlund-Stjärnegårdh, Eva, 2002: Godkänd i svenska? Bedömning och analys av gym-
nasieelevers texter. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Upp-
sala universitet, 57, Uppsala. 
 



 

 101 
 

Röster i övergången 
Studenter om skrivandet i högre utbildning 

Sofia Ask 

I en större undersökning presenterad i rapporten Växjöstudenterna och de-
ras universitet (Eriksson, Lundberg & Olofsson 2002) ges en bild av den 
totala gruppen studenter vid Växjö universitet. Den visar bland annat att 
studenterna i Växjö är en heterogen skara. Andelen kvinnor uppgår till 6 
av 10 studenter, vilket är en siffra som överensstämmer väl med natio-
nella förhållanden. 1 av 10 Växjöstudenter har utländsk bakgrund, vilket 
också överensstämmer med hur det ser ut på andra lärosäten i landet. 
Medelåldern är 27 år. Arbetarklassen representeras ofta av studenter över 
30 år, och undersökningen visar också att 40 % av studenterna kommer 
från den lägre medelklassen. Tre fjärdedelar av de tillfrågade studenterna 
hade stöd av någon person med akademisk bakgrund då de började sina 
studier, och de kände sig väl mottagna vid studiestarten. Rapporten re-
dovisar också studenternas sociala liv och deras inställning till studierna 
(2002). 

I rapporten finns dock inga specifika frågor om svenskämnet på gym-
nasieskolan och stadieövergången till universitetet. Eftersom jag ville stu-
dera hur svenskämnet på gymnasieskolan förbereder studenterna inför 
de krav som ställs i högre utbildning gjorde jag en egen enkät. Totalt de-
lades 100 enkäter ut i samband med den undervisning i akademiskt skri-
vande och retorik som ingick i lärarutbildningens första gemensamma 
termin, AUO1. Av det totala antalet ifyllda enkäter (100 stycken) utgör 87 
själva undersökningsmaterialet. Bortfallet (13 informanter) beror på att 8 
studenter missat att ange gymnasieprogram på formuläret, en student 
med endast utländsk gymnasieutbildning kunde inte svara på frågorna 
om den svenska motsvarigheten och 4 lämnade inte in några ifyllda en-
käter. För att säkerställa att enkätens urvalsgrupp på ett representativt 
sätt speglar hela gruppen lärarstudenter vid det tillfället som enkäten 
genomfördes, gjordes en bortfallsanalys enligt Trost (1994). Den visar att 
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gruppen undersökta studenter i stort sett är representativ för hela grup-
pen lärarstudenter vid det tillfället. 

Resultaten av enkäten presenteras här först med studenterna indelade 
i fyra kategorier efter deras kön och gymnasiebakgrund: män från studie-
förberedande program, kvinnor från studieförberedande program, män 
från yrkesförberedande program och kvinnor från yrkesförberedande 
program. Kategoriseringen är inte oproblematisk eftersom alla gymnasie-
program klassas som studieförberedande i de officiella styrdokumenten. 
Jag väljer ändå att hålla fast vid indelningen i yrkesförberedande och stu-
dieförberedande program eftersom benämningarna finns kvar dels på 
Skolverkets officiella hemsida, dels i verksamma lärares och elevers prak-
tik och begreppsvärld. För varje studentkategori, som baseras på kön och 
gymnasieutbildning, tar jag upp frågor om inriktning/ämne på lärarut-
bildningen, förberedelser för akademiska studier, stödpersoner i den när-
maste omgivningen och svårigheter vid övergången till universitets-
studier.  

Lärarstudenternas kön och studiebakgrund  
Av de studenter som ingår i undersökningen är 25 % män och 75 % kvin-
nor. Andelen kvinnor är högre än det lokala och nationella genomsnittet 
för universitetsutbildning i allmänhet, vilket överrensstämmer med hur 
det brukar se ut på lärarutbildningarna. En majoritet (55 %), oavsett kön, 
kommer från de studieförberedande programmen (naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt och tekniskt program). Den största kategorin ut-
görs av kvinnor från studieförberedande program och den minsta av 
män från yrkesförberedande program (övriga gymnasieprogram), vilket 
framgår av tabell 1, nedan.  

Tabell 1. Studiebakgrund och kön. 

Studiebakgrund och kön 
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1. Män från studieförberedande program 
”Tycker det går bra” 
I studien finns 12 manliga studenter med bakgrund från något studieför-
beredande program. De utgör 14 % av hela undersökningsgruppen och 
deras medelålder är 21,5 år. Vid tidpunkten för enkäten hade studenterna 
ännu inte gjort sitt slutgiltiga val av inriktning på lärarstudierna. Därför 
blir mina slutsatser om svaren på frågan om vald inriktning något vaga, 
men de kan ändå ge en fingervisning om hur utfallet sedan blev. I hög ut-
sträckning väljer denna grupp en lärarutbildning med inriktning mot 
naturvetenskapliga ämnen som matematik, fysik och data. Deras ut-
bildning riktar sig också oftast mot grundskolans senare år och gym-
nasieskolan.  

I sammanställningen nedan redovisas endast ett urval av röster som 
får representera denna grupps åsikter om den förberedelse för vidare stu-
dier de anser sig ha fått i gymnasieskolan. Kommentarerna är övervä-
gande positiva, och många menar sig vara ganska väl förberedda för aka-
demiska studier:  

Man har fått lära sig det mesta! Men man kunde dock ha fått skriva 
mer formellt på gymnasiet.  

Jag tycker jag har tillräckliga kunskaper inom svenskämnet, speciellt 
inom skrift. 

Det som upplevs som negativt i gymnasieskolans svenskundervisning är 
att den inte riktigt räckt till för de nya krav som ställs på studenterna i 
högre utbildning: 

Borde ha fått skriva mer i gymnasieskolan, skrivande som man har 
nytta av här.  

På sätt och vis har man fått utveckla sina förmågor i tal och skrift, 
men inte så mycket som man skulle ha kunna önska. 

Studenterna fick i undersökningen ange om de i sin närhet har personer 
med erfarenhet av akademiska studier. De fick också ta ställning till om 
de i hög grad, i viss utsträckning eller inte alls fått stöd och hjälp av dessa 
personer. I den här gruppen har 30 % inte någon person i sin närhet med 
akademisk erfarenhet. Av de studenter som uppger att de har närstående 
med akademisk erfarenhet, menar 25 % att de fått stöd ”i någon utsträck-
ning” och 12 % att de ”nej, knappast” fått stöd från dessa personer i bör-
jan av sin lärarutbildning. Detta betyder alltså att ungefär hälften av stu-
denterna inte får något stöd av någon person utanför universitetet.  

De största svårigheterna med att börja på universitetet uppger denna 
grupp ligger i anpassningen till självstudier, att skriva texter och att moti-
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vera sig i en helt ny situation som kräver omställning. En fråga som ställ-
des var ”Vad tycker du är det svåraste med att börja på universitetet för 
första gången?” Nedan återges några röster om stadieövergången till uni-
versitetet och de problem som då kan uppstå för individen:  

Allt är så annorlunda, korta skoldagar och mycket eget arbete, vilket 
är skönt. 

Att tydligt formulera sig i tal och skrift. 

Tycker det går bra!  

Massor att tänka på - går inte att glida igenom. 

Citaten ovan rymmer en generell (och naturlig) osäkerhet inför det nya 
och okända. Själva studiesituationen verkar också oroa. Det ställs krav på 
individens förmåga att själv ta ansvar för och strukturera sina studier och 
det går inte ”att glida igenom” som en student uttrycker det. Formule-
ringen ”glida igenom” väcker frågan om en del grupper upplever det 
som att de kan passera genom gymnasieskolan tämligen smärtfritt men 
att det sedan tar stopp på universitetsnivå. Språk och skriftlighet bekym-
rar också informanterna en del.  

I denna grupp är individerna tämligen nöjda med sin gymnasieutbild-
ning i svenska, men de känner inget eller litet stöd från personer i sin 
närhet med erfarenhet av akademiska studier. Därför upplever de en ön-
skan om mer stöd. Vad detta stöd skulle innehålla framgår inte av infor-
manternas svar. En allmän bedömning av gruppen med män från studie-
förberedande program ger ändå vid handen att de utgör en välfungeran-
de och förtröstansfull samling som bara initialt känner av problem vid 
övergången till universitetsstudier. 

2. Kvinnor från studieförberedande program  
”Skrivsättet är helt olika här”  
Kvinnor från studieförberedande program utgör med sina 42 % den 
största gruppen inom undersökningen. Medelåldern ligger på 21,5 år, vil-
ken är den samma som för män med samma studiebakgrund. Det verkar 
alltså som om gymnasieelever som vill bli lärare ofta påbörjar sin lärarut-
bildning bara något år efter avslutad gymnasieutbildning på studieförbe-
redande program.  

De flesta av dessa kvinnliga studenter hade inte heller gjort sitt ämnes- 
eller inriktningsval när enkäten genomfördes, men det finns tydliga ten-
denser i materialet. De flesta av dem som svarat på frågan vill undervisa 
på grundskolans senare år eller gymnasiet. Ämnena de väljer är svenska, 
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musik, engelska, religion, psykologi, matematik och bild. De som vill 
undervisa på grundskolans tidiga år väljer kombinationen svenska och 
samhällsorienterande ämnen eller svenska och matematik. De som en-
dast uppgivit intresse för något enstaka ämne anger bland annat natur-
vetenskap, bild, teknik, matematik, idrott, samhällsorienterande ämnen 
och tyska som möjliga framtida undervisningsämnen.  

I denna grupp finns en uppfattning om att svenskan skall lära för livet, 
men att målet med svenskämnet inte främst är att förbereda för en fram-
tida yrkeskarriär, utan i första hand för vidare studier i allmänhet. ”Man 
borde få lära sig skriva akademiskt redan på gymnasiet, vilket man inte 
får idag” är en intressant kommentar från den här gruppen.  

Studenterna i den här gruppen känner sig till viss del väl förberedda 
för akademiska studier. Majoriteten frågar sig dock varför det formella 
skrivandet saknas i gymnasieskolan och kommenterar vad de upplever 
som krångligt språk på akademisk nivå. Svenska C lyfts fram som den 
”nyttigaste” kursen i gymnasieskolan1. Nedan återges ett kort urval av de 
många kommentarer som frågan om förberedelse för det akademiska 
skrivandet på gymnasienivå gav upphov till. Det är tydligt att studenter-
na reagerat starkt på svenskämnet och att de både risar och rosar den un-
dervisning de tagit del av. Bland de negativa rösterna märks följande:  

Man känner att man inte läst allt man skulle ha gjort. Kanske skulle 
man ha lärt sig uttrycka sig mer akademiskt.  

Det vi gick igenom på gymnasiet är inte alls på akademisk nivå. Den 
utredande texten vi har skrivit kan inte på något sätt jämföras med 
gymnasiets uppsatser. Även språket som används på universitetet är 
svårare [...]  

Jag tycker litteraturhistorian tog för mycket del i undervisningen. 
Uppsatsskrivande skulle ha förekommit mycket mer.  

Den har inte gett mig tillräcklig kunskap om akademisk skrivning. 
Det var en enorm klyfta, man känner sig helt vilsen.  

Positiva röster kommenterade svenskämnet på följande vis:  

Svenska C med utredande texter, muntlig framställning mm har varit 
mycket förberedande. 

Vi har arbetat med referat, källhänvisningar och textstruktur. Det for-
mella språket har vi inte jobbat med mycket.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Kursen Svenska C är endast obligatorisk på det samhällsvetenskapliga program-

met. 
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Allt som man fick lära sig när man skulle skriva specialarbete var 
bra.  

Vi fick öva oss i en del som är bra, t.ex. hur en text skall se ut. Sedan 
finns det en del som jag fortfarande undrar varför vi gjorde.  

Jag har hittills känt igen allt som vi gått igenom i svenskan. Nästan 
tråkigt att behöva älta det.  

En stor grupp (68 %) anger att de till viss del känner sig tillfreds med sin 
gymnasieutbildning i svenska. Någon enstaka tycker att det till och med 
känns ”tjatigt att älta det igen” på universitetsnivå. Projektarbetet och 
kursen Svenska C nämns som bra tillfällen för språkutveckling för den 
som har vidare studier i tankarna. De negativa kommentarerna visar 
dock att studenterna också är kritiska mot den svenskundervisning de 
fått i gymnasieskolan. Vissa studenter anser att litteraturstudier tagit för 
stor plats i svenskämnet och att skrivandet därför har fått stå tillbaka. In-
tressanta är också kommentarerna om utredande text kontra uppsats – stu-
denterna har upptäckt att den skolinterna genren ”uppsats” (jfr Nyström 
2000) och dess motsvarighet på det akademiska planet inte självklart är 
detsamma.  

På frågan om de i sin närmaste omgivning har haft någon som har er-
farenhet av akademiska studier och om de i så fall haft stöd från denna 
person, svarade drygt hälften i denna grupp (54 %) att de till viss del 
hade känt stöd från sådana personer i sin omedelbara närhet. Om stödet 
endast inneburit allmän uppmuntran eller handfast hjälp med de akade-
miska studierna framgår inte av undersökningen. 

Det svåraste med att börja på universitetet enligt denna grupp är pro-
blem av allmän natur. Det handlar om vardagligheter som att hitta på 
campus, skaffa litteratur, få rutiner, att söka information själv och att 
komma in i ett nytt system där mycket tas för givet. Så här säger studen-
terna:  

Mycket tas för givet att man ska kunna, vilket är mycket svårt när 
man ej studerat på universitet tidigare. 

Helt annorlunda än gymnasiet. Steget mellan gymnasieskolan och 
högskolan är för stort.  

Förberedelserna inför högskolan är för dåliga på gymnasiet.  

När det gäller studierna säger dessa studenter att svårigheterna i över-
gången till universitetsstudier ligger i att förstå vad som krävs och att 
skaffa sig nödvändig studiedisciplin.  

Självstudierna - jag har dålig disciplin.  

Svårt att hitta sin egen studieteknik.  



 

 107 
 

All litteratur som skall läsas och analyseras.  

Att man inte vet vad man ska vänta sig hur svåra tentor är.  

Att förstå vad man ska göra. Ibland är det väldigt svårt att greppa 
uppgiften.  

Individens osäkerhet vid inträdet i en ny utbildningssfär märks tydligt 
då studenterna i denna grupp upplever frånvaro av struktur och kontroll 
på personlig nivå:  

Det känns som om det inte finns en riktig struktur. Allt är huller om 
buller. 

Att det aldrig kollas vad man gör och hur det går i kurserna. 

Allt det teoretiska, så mycket information man inte får utlopp för.  

Det sista uttalandet uttrycker frustration över att ha läst in saker som 
ingen frågar efter, vilket också bidrar till förvirringen hos studenter i 
övergångsfasen. Också språket och sättet att uttrycka sig på universitets-
nivå anges av denna grupp som en svårighet i övergången. De funderar 
över hur de skall formulera sig så det blir ”formellt och tråkigt” och vilka 
”de svåra orden man måste använda” är. Här följer fler röster om de 
språkliga problemen:  

Känner mig allmänt förvirrad, särskilt när det gäller hur man ska 
skriva.  

Alla de svåra orden som det känns att man måste använda. 

Att veta hur utredande text skall vara upplagd. 

Att skriva formellt och tråkigt är svårt.  

Förvirringen ligger på olika nivåer. Det handlar om olika texters upp-
byggnad och struktur men också om vilket ordval som skall användas 
och hur texter skall anpassas till de formella krav som krävs på den nya 
nivån.  

3. Män från yrkesförberedande program 
”Att inte veta hur man ska skriva på ett annat sätt.”  
De män som har bakgrund från de yrkesförberedande programmen i den 
här undersökningen vill helst undervisa i idrott och hälsa (50 %) Mot-
svarande 10 % uppger att de vill bli förskollärare och 10 % av männen 
med yrkesförberedande gymnasiebakgrund tänker sig undervisning i ett 
teoretiskt ämne, nämligen historia. Medelåldern i gruppen är 23,2 år. 
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Hälften av gruppen känner sig till viss del förberedda för akademiska 
studier men ger endast två positiva kommentarer till frågan: ”Man har 
gått igenom det mesta på gymnasiet, men bara grundligt” (sic!) och ”Jag 
vet lite hur man ska skriva en högskoleuppsats”. De negativa kommen-
tarerna är fler till antalet och tar upp frågor som kanske säger mer om 
gymnasiets dolda segregation och prestigesystem än om de akademiska 
förberedelser som efterfrågades i enkäten. Det handlar om täta lärar-
byten, personlig motivation och klassrumsproblematik:  

Vår klass på gymnasiet fick lära känna 6 olika svenska lärare på 6 
terminer. 

Jag var inte motiverad. Dålig lärare. 

Mycket repetition från högstadiet. 

Var man på lektionerna och gjorde vad läraren sade, hade man VG 
som i en liten ask.  

Rösterna ovan ger en bild av hur förutsättningarna för svenskämnet kan 
se ut på de yrkesförberedande programmen. Många byter svensklärare 
flera gånger under sin gymnasietid och går på lektioner som innebär en 
upprepning av gammalt stoff från högstadiet. En del upplever motiva-
tionssvårigheter. Den som går på lektionerna och lyder order får högt be-
tyg, vittnar någon. Även i denna grupp saknas förberedelse för akade-
miska studier:  

Man fick inte tillräckligt med undervisning i akademisk skrivande.  

Man fick dåligt med information om hur man bygger upp en text.  

Dessa studenters knappa kommentarer avslöjar negativa upplevelser av 
svenskämnet på gymnasieskolan. De saknar ofta stöd från omgivningen 
när de inleder sina studier på högskolenivå.  

Män från yrkesförberedande program, som också är i minoritet på 
lärarutbildningen, upplever många svårigheter med att börja på universi-
tetet. De problem av allmän karaktär som studenterna uppger liknar dem 
som upplevs av övriga grupper i undersökningen. Det handlar om för-
virring i en stor och ny miljö, att hitta på campus och att komma in i livet 
som student. När det gäller studierna finns många svårigheter på det 
personliga planet. Studenterna upplever att de har svårt att koncentrera 
sig och prioritera studierna. ”Det är väldigt svårt att veta vad man ska 
läsa”, säger någon. Direktiv till uppgifter upplevs som svårbegripliga och 
”suddiga”. En man med yrkeserfarenhet menar att den ständiga vetska-
pen om att man borde studera mer är det arbetsammaste i övergångs-
fasen: ”Att aldrig vara ledig – när man slutade jobba var man ledig.” När 
det gäller språket säger studenterna att mycket förutsätts. Det upplevs 
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som jobbigt ”att alla tror att man ska kunna alla olika slags akademiska 
uttryck”, menar någon. När det gäller den egna skrivförmågan är ut-
talandet ”Att inte veta hur man ska skriva på ett annat sätt” talande. Ett 
annat sätt att skriva än det man har med sig krävs i den nya situationen, 
och det upplevs som svårt för individen.  

4. Kvinnor från yrkesförberedande program 
”Inte skriva som man talar – det har jag aldrig fått 
kläm på.”  
Gruppen kvinnor från yrkesförberedande program utgör med sina 33 % 
den näst största gruppen i undersökningen. Bakgrund från Barn- och fri-
tidsprogrammet dominerar. Medelåldern i denna grupp är 24,3, vilket 
också är den högsta för de undersökta grupperna.  

Dessa studenter riktar in sig på undervisning i de lägre åldrarna. Sam-
mantaget 38 % av de tillfrågade anger att de antingen vill bli förskollära-
re eller fritidspedagoger. Samhällsorienterande ämnen och svenska för 
de tidigare åren är ämnesval som 41 % gör. Resterande vill undervisa i 
bild, idrott och hälsa, engelska samt historia, eller så hade de inte bestämt 
sig vid tidpunkten för enkäten. 

Bara en liten del av denna grupp (4 %) känner sig till viss del förbe-
redda för akademiska studier, även om en stor mängd beska kommen-
tarer åtföljer den frågan. Ett antal studenter anger att de har sin Komvux-
utbildning att tacka för att de klarar sina universitetsstudier. Ur den kri-
tiska floden av kommentarer kring frågan om gymnasieskolans förbere-
delse för akademiska studier väljer jag ut ett antal röster som får repre-
sentera gruppen som helhet. Inläggen är sorterade efter innehåll.  

Om läraren  

Bytte lärare ofta, ingen struktur i lärandet. 

4 olika lärare, alla undervisade på olika vis, vilket gjorde det svårt för 
oss. 

Han var inte alls motiverad att lära oss något. Vi gjorde mest som vi 
ville och han brydde sig inte. 

Lärarna har svårt att motivera eleverna i gymnasiet för att intressera 
sig för det svenska språket. [...]  
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Om svenskämnet 

Jag har inte lärt mig något på svenskan som jag har nytta av. Vår 
svenska var värdelös.  

Vi gjorde inte särskilt mycket. 

Det var ingen större ordning på det hela.  

Om skrivandet 

Vi lärde oss i alla fall inget om skrivandet som man har nytta av för 
akademiska studier. 

Vi hade mycket uppsatsskrivning utan tillgång till hjälp av en lärare. 

Det var enklare i gymnasiet. Det var bara att skriva som man ville. 
Det var inte så mycket krångel med referenser osv. 

Inte skriva som man talar – det har jag aldrig fått kläm på. 

Vi fick inte skriva så mycket själva. 

Jag har inte lärt mig referens och sådant. 

Jag vet ungefär när det ska vara blankrad.  

I de här studenternas kommentarer finns det, mer än hos övriga grupper, 
en slags uppdämd frustration över den svenskundervisning de deltagit i 
under gymnasietiden. Kort sammanfattat har de erfarenheter av täta 
lärarbyten, av lärare som inte ”bryr sig” och ett svenskämne som upplevs 
som meningslöst, slappt och innehållsfattigt. Skrivandet på gymnasieni-
vå framställs som ”enklare” och inte så tillkrånglat. Några fick inte skriva 
på egen hand i större utsträckning och andra fick skriva precis som de 
ville. Det akademiska sättet att skriva verkar vara nytt för de flesta i den-
na grupp, och det finns ingen anledning att ifrågasätta deras värdering 
av hur väl de blivit förberedda för akademiska studier eftersom 48 % av 
denna grupp underkändes vid sitt första försök att skriva en utredande 
text på universitetsnivå. Men det finns också positiva kommentarer som 
ger en motsatt bild av studenternas upplevelse av gymnasiets svensk-
undervisning. De är till antalet färre och redovisas också i ett representa-
tivt urval av röster som står för gruppen av goda omdömen som helhet:  

Jag har lärt mig skriva precist, utan egna värderingar.  

Man har lärt sig grunderna innan man kom hit.  

Jag har haft nytta av grammatiken för att kunna skriva korrekta 
texter. 

Tack vare Komvux! Hade aldrig klarat mig annars!  
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Komvux och grammatiken tillskrivs mycket av framgångarna i studen-
ternas akademiska skrivande.  

I denna studentgrupp anger 72 % att de har någon person i sin omgiv-
ning som har erfarenhet av akademiska studier. Det betyder alltså att 
28 % av studenterna inte har någon sådan person i sin närhet. Av dem 
som svarat ja på frågan säger 38 % att de i någon utsträckning och 33 % 
att de i hög grad känt stöd från denna person. Resterade 29 % menar att 
de knappast alls känt stöd från den person i omgivningen som har er-
farenhet av akademiska studier. Detta betyder sammantaget att totalt 
57 % av studenterna i denna grupp saknar stöd utanför universitetet.  

De svårigheter som denna grupp säger sig möta i övergången till uni-
versitetsstudier är av den allmänna karaktär som också övriga grupper 
redovisar, det vill säga att allt är nytt och okänt och att det upplevs som 
svårt att hitta salar, litteratur och information. ”Alla bara räknar med att 
man ska veta allting” och ”Jag känner osäkerhet över att inte känna till 
spelreglerna” är två uttalanden som visar att den nya miljön inte alltid är 
lätt att komma till rätta i. ”Pressen är hög”, svarar någon på samma fråga. 

Om studierna på den nya nivån säger denna grupp kvinnor att det 
främst är studiesättet som bereder dem svårigheter. Att den nya miljön 
där många saker är underförstådda verkar frustrerande, märks i följande 
uttalanden:  

Svårt att veta vad som prioriteras! 

Vad dom förväntar sig att man ska kunna.  

Lärarna kräver mer och mer. 

Visste inte vilken litteratur som krävdes.  

Man vet inte hur arbeten och uppgifter ska se ut. Hur mycket lärare 
tar hänsyn?  

Det är svårt att veta vad som förväntas av en att kunna.  

Vet inte vad som krävs av mig.  

”Det är ett annat sätt att tänka” skriver en student för att peka på en 
svårighet hon känt av i stadieövergången. ”Tanken om jag klarar studier-
na på denna nivån” är en annan students kvalfyllda definition av över-
gångsproblemen. Många studenter tar också upp skrivandet i sig som ett 
stort problemområde:  

Skrivandet - hur man ska göra! 

Skriften. Hur det ska se ut. 

Kunna skriva utredande texter och papers.  
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Här berörs många delar av skrivandet. Hur man gör när man skriver är 
en fråga om skrivprocess och skapandet av en text. Hur texten skall se ut 
är en grafisk fråga som inte är att förringa i den akademiska miljön, där 
stor vikt läggs vid enhetlighet och noggrannhet. Genrekunskap bland 
annat om papers och utredande texter behövs också för att man ska nå 
framgång i de akademiska textvärldarna. ”Har aldrig tidigare läst eller 
skrivit akademiskt”, säger en student, och det uttalandet kommer då att 
innefatta alla de aspekter av skrivandet som presenteras ovan. Också 
sättet uppgifter och tentamina formuleras på kommenteras av en student:  

 
Det känns som om man har höga förväntningar på sig och vissa fråg-
or i uppgifter kan vara svåra att förstå eftersom de är formulerade på 
ett sätt man inte är van vid.  
 

Det är med ärlighet och prestigelöshet som en student summerar proble-
men med språkbruket på universitetsnivå. ”Man pratar ett finare språk 
som en annan kan ha svårt att förstå” skriver hon och talar för många i 
denna grupp och kanske för många andra i den stora gruppen av lärar-
studenter. 

En jämförelse 
I detta avsnitt jämför jag de fyra kategorierna som presenterades ovan. 
Mitt fokus är alltså svenskämnets betydelse i övergången till universitets-
studier. Allmänt gäller att lärarstudenterna är påfallande unga jämfört 
med den genomsnittliga Växjöstudenten som är 27 år (Eriksson m.fl. 
2002). Många kommer direkt från gymnasieskolan. Medelåldern för de 
fyra kategorierna sammantaget är 22,6 år. De äldsta studenterna är kvin-
nor från yrkesförberedande program.  

Vald studieinriktning 
De för skolan typiska mönstren (män undervisar i matematik och fysik, 
kvinnor är tidigarelärare eller svensklärare) märks också i utfallet av en-
käten. Kvinnor från både studieförberedande och yrkesförberedande 
program söker sig oftare än männen till undervisning för de lägre åldrar-
na. Det är också tydligt att studenter med teoretisk gymnasiebakgrund 
väljer att undervisa på gymnasieskolan eller på grundskolans senare år, 
medan studenter med praktisk gymnasiebakgrund oftare väljer att 
undervisa på förskolan eller på de tidiga åren. I det här materialet är det 
påfallande vanligt (50 % av de tillfrågade i denna kategori) att manliga 
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studenter som gått yrkesförberedande program, väljer att bli lärare i id-
rott och hälsa.  

Stöd i övergången 
Tabell 2 (nedan) visar att det övervägande i alla grupper fanns någon i 
studentens närmaste omgivning med erfarenhet av akademiska studier. I 
gruppen män från yrkesförberedande program svarade emellertid hälf-
ten att så inte var fallet. Kvinnliga studenter från yrkesförberedande pro-
gram hade däremot någon i sin omgivning med erfarenhet av akademis-
ka studier i samma grad som de studenter som kom från studieförbere-
dande program.  

Tabell 2. Förekomst av person med erfarenhet av akademiska studier i studentens närmaste 
omgivning. 

 
Följdfrågan lyder ”Om Ja, har du upplevt denna person som ett stöd i 
dina studier”? Det visar sig att de allra flesta, både män och kvinnor från 
studieförberedande program och kvinnor från yrkesförberedande pro-
gram i hög grad eller i viss utsträckning har känt stöd från olika personer i 
övergången till universitetsstudierna. Avvikande i materialet är män från 
yrkesförberedande program där 50 % anger att de knappast känt stöd från 
den person i sin omgivning som har erfarenhet av akademisk utbildning. 
Av tabell 3 (nedan) framgår det också att ett fåtal kvinnor från yrkesför-
beredande program och ca 10 % av männen från studieförberedande pro-
gram anger att de inte alls känt stöd från personer i sin omgivning med 

”Fanns det någon i din allra närmaste omgivning som studerat på 
högskola/universitet när du själv började studera?"
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akademisk erfarenhet. Den större undersökningen visar att något fler stu-
denter (25 %) inte har personer i sin närhet med erfarenhet av akademis-
ka studier (2002). 

 

Tabell 3. Upplevt stöd från eventuell person med akademisk erfarenhet i studentens när-
maste omgivning.  

 

Förberedelse på gymnasienivå 
Frågan om studenterna ansåg att den svenskundervisning de tagit del av 
på gymnasienivå förberett dem väl för universitetsstudier var utan tve-
kan den fråga som informanterna såg som mest angelägen. Vid en snabb 
anblick ser det i sammanställningen nedan ut som om de flesta studenter 
tycker att den svenskundervisning de tagit del av på ungdomsgymnasiet 
förberett dem i någon utsträckning för akademiska studier. I kommenta-
rerna kommer dock en annan bild fram. Bortsett från gruppen män med 
yrkesförberedande bakgrund anger majoriteten att de till viss del är 
nöjda med sin svenskundervisning och anser att den har gett dem en god 
grund att bygga sina vidare studier på. Mest nöjda med sin undervisning 
i svenska är män och kvinnor från de studieförberedande programmen. 
Ingen man i gruppen från yrkesförberedande program anser att svensk-
undervisningen varit förberedande för högre studier, vilket tydligt fram-
går av tabell 4 (nedan). 

Om Ja, har du upplevt denna person/dessa personer som ett stöd i dina studier?
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Tabell 4. Förberedelse för akademiska studier i gymnasieskolan.  

En ojämn övergång till universitetsstudier  
Det går naturligtvis inte att hitta någon ”medelstudent” bland de lärar-
studerande som ingår i enkätmaterialet. I mångfalden finns istället grup-
peringar av individer med olika bakgrunder och förutsättningar. Studen-
terna har olika förutsättningar att lyckas med skrivandet på universitets-
nivå, och skillnaderna beror bland annat på gymnasiebakgrund.  

Det som förenar studenterna i enkäten, oavsett studiebakgrund, är de 
allmänna problem (att hitta på campus, köpa böcker, söka information 
etc.) de upplever vid övergången till universitetsstudierna. Problemen 
studenterna beskriver återfinns också i den större undersökningen om 
studenterna vid Växjö universitet (Eriksson, Lundberg & Olofsson 2002). 
Den visar också att den största osäkerheten gäller studietakt och studie-
teknik. De studierelaterade problemen, exempelvis studiedisciplin och 
förståelse vad som krävs i det nya systemet, är också ett gemensamt be-
kymmer för studenterna i min undersökning.  

Skillnaderna i uppfattningar mellan studenter med studieförberedan-
de respektive yrkesförberedande gymnasiebakgrund visar sig tydligast i 
svårigheter med språkliga aktiviteter. För många studenter med yrkes-
förberedande bakgrund handlar det om att inte förstå uppgifter, att inte 
uppleva sig ha ett ordförråd som räcker till eller att inte kunna skriva en 
självbärande text som godkänns på universitetsnivå. Problemet finns 
även hos studenter med studieförberedande bakgrund, men det är mer 
accentuerat och tydligt hos studenter med yrkesförberedande gymnasie-

”Tycker du att den svenskundervisning du tagit del av på gymnasieskolan har 
förberett dig för dina akademiska studier?”
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utbildning. En student nämner ordet anpassning, vilket är centralt i in-
skolningen till universitetets textvärldar. Denna anpassningsprocedur är 
inte enkel. 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 som samma system utgår från att 
alla har.  

Män från yrkesförberedande gymnasieprogram är den grupp som 
själva uppger sig ha det mest ofördelaktiga språkliga utgångsläget och 
den sämsta förberedelsen för högre studier. De beskriver ofta dåliga er-
farenheter av svenskämnet på gymnasienivå. Många saknar personer i 
sin närhet med erfarenhet av akademiska studier, och om de har någon 
får de lite eller inget stöd alls från den personen. Även kvinnor med 
samma bakgrund redovisar liknande upplevelser, men de är omgärdade 
av ett annat skyddsnät än männen. Dels är de i allmänhet lite äldre och 
har kanske egen familj (som både kan vara stöttande och tröttande), dels 
känner de starkt stöd från personer i sin närhet som har erfarenhet av 
akademiska studier. Dessa studenter uttrycker stark indignation över de 
dåliga förberedelser för akademiska studier som svenskämnet på gym-
nasieskolan givit dem. 

De studenter som gått ett studieförberedande program på gymnasie-
skolan upplever också övergången till akademiska studier som kompli-
cerad, men de hyser tillförsikt om framtiden på universitetet. Studenter-
na i denna grupp har stöd i sin närmaste omgivning av andra som stude-
rat på universitet eller högskola. De väljer en lärarutbildning som riktar 
sig mot äldre elever och gärna då i teoretiska ämnen. Studenter med 
yrkesförberedande gymnasiebakgrund är något äldre och väljer ofta 
lärarutbildningar som riktar sig mot yngre barn. Den kvinnliga dominan-
sen är mycket stor i denna grupp. 

Hur lätt en students övergång från gymnasieskola till universitetsstu-
dier går beror delvis på vilken studiebakgrund studenten har. Det står 
klart att alla studenter i någon mån upplever att övergången kan vara be-
svärlig, men för en del studenter upplevs passagen som extra svår. 
Färdigheter i skrivande spelar en nyckelroll i övergången till den nya in-
stitutionen. En stor grupp studenter, från både yrkesförberedande och 
studieförberedande program, kommer till universitetet utan att ha till-
räckliga färdigheter i skrivande, vilket är en utmaning för universitet och 
högskolor.  
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Ett vidgat lekt-begrepp  

Jan Einarsson 

En del språksociologer beklagar sig över att språksociologin inte har nå-
gon sammanhållande, övergripande teori om sambandet mellan språk-
bruk och olika samhälleliga begrepp som klass, kön, ålder, etnicitet och 
geografisk tillhörighet. En sådan teori skulle göra det möjligt att bättre re-
latera olika enskilda undersökningar till varandra och på så sätt bidra till 
en mer samlad förståelse för hur språklig variation uppstår och vidmakt-
hålls eller förändras. Andra språksociologer menar att allt fungerar bra 
ändå. Vi samlar på oss ökad kunskap genom att eklektiskt (ordet betyder 
’plocka lite här och lite där, ta ut det som passar en för tillfället) arbeta 
med olika teorier och metoder’ (Einarsson 2004:337ff).1 Själv tycker jag att 
den senare inställningen i och för sig har gott fog för sig, men att det na-
turligtvis vore bra med en mer övergripande tankebyggnad som skulle 
kunna ge olika enskilda empiriska studier ett större förklaringsvärde än 
vad de har i kraft av sig själva. Därför ska jag här våga mig på att presen-
tera en idé om hur en sådan tankebyggnad skulle kunna utvecklas. 

Ett grundläggande begrepp är då ’lekt’, som står för en språklig varie-
tet som kan karakteriseras med förleder som dia-, geo- (som båda tar fasta 
på det geografiska), socio- (som tar fasta på det sociala), sexo- (socialt kön), 
etno- (etnicitet) och krono- (ålder). Jag ska resonera om hur man inom en 
vid ram kan förstå hur idiolekter (individuella uttryckssätt) uppstår och 
vidmakthålls eller förändras. Dessutom vill jag påstå att vi utifrån en 
sådan förståelse skulle kunna göra didaktiska överväganden om hur 
(språk)undervisning lämpligen ska bedrivas för att ge så bra resultat som 
möjligt för olika grupper och individer.  

Men först vill jag kort påminna om den förändring som språkforsk-
ningen genomgått i modern tid. Mot slutet av 1800-talet började det 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  Den här artikeln kan sägas vara en efterskörd från mitt arbete med boken Språk-

sociologi (Einarsson 2004), och vissa tankar och formuleringar där har jag i inter-
textualitetens namn stulit från mig själv och lagt in här. Den här texten ska ses som 
en skiss till ett mer fördjupat arbete. 
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handla om historiska ljudförändringar och konstruerade ”urspråk”. Så 
småningom kom det också att handla om syntaktiska strukturer. Efter 
hand har också formen kopplats till innehåll. (Chomsky och andra ameri-
kanska strukturalister före honom tog programmatiskt avstånd från att 
koppla ihop språklig form med innehåll. Nonsensmeningar som ”colour-
less green ideas sleep furiously” kunde vara lämpliga som studieobjekt 
för att frilägga språklig struktur.)  

Studiet av språk kom emellertid så småningom att kopplats till ’kon-
text’, som från början typiskt nog innebar enbart språkligt sammanhang, 
det som stod före och efter ett studerat språkligt fenomen. Efter hand har 
kontextbegreppet genom språkpsykologin och språksociologin utvidgats 
till att också omfatta mentalt, situationellt och samhälleligt sammanhang. 
Kort sagt: Det har blivit mer och mer allmän humaniora och samhällsve-
tenskap i språkforskningen, språkets sociokulturella sammanhang har 
betonats allt mer. Språket är en del av kulturen – kulturen i vid antropo-
logisk mening, och inte bara det, utan också en bärare av denna kultur. 
Det talas om texters grafiska utformning, förpackning (inbundna böcker 
eller veckotidningar), deras genre (nyhetsnotiser eller bekantskapsannon-
ser), deras medium (chatt, grafitti eller kvällstidningar) och diskurs (reli-
giös, psykoanalytisk, naturvetenskaplig eller ekonomisk osv.). Ordet dis-
kurs kan få många innebörder, diskursanalys står t.ex. för analys av enskil-
da samtal, men diskurs används också som term för (delar av) ett allmänt 
samhälleligt hanterande av idéer. Enligt den kritiska diskursanalysen 
finns det en stark koppling mellan ideologi, språk och social praktik. In-
om den tar man hänsyn till hur texter produceras, konsumeras och distri-
bueras i en s.k. diskursiv praktik som i sin tur är inbäddad i ett socialt 
sammanhang. 

Alla dessa utvidgningar av begrepp, där t.ex. ordet text inte längre 
betyder ’bokstäver på ett papper’ utan också kan betyda ’en bild, ett 
musikstycke eller en trädgård som kan läsas och tolkas’, har sina för- och 
nackdelar. Fördelen är att olika uttrycksformer och tolkningar kopplas 
ihop som just former för uttryck och tolkningar med likartade förtecken. 
Nackdelen kan vara att orden får ett så stort betydelseinnehåll att de blir 
inexakta, de måste preciseras varje gång som de inte används i sin 
allmänna innebörd. Men språket som resultat av en kollektiv process 
visar att det ofta är behändigt med ord som har stort betydelseomfång, vi 
behöver generella ord som fenomen, företeelse, sak, grej. Själv har jag i den 
här texten använt ordet (språkligt) fenomen, och det har fungerat, tycker 
jag, som uttryck för företeelser som jag inte tycker mig behöva precisera i 
det aktuella sammanhanget, men som jag naturligtvis kan behöva preci-
sera i ett annat. En annan fördel med betydelseutvidgningar som dem vi 
ser i ord som kontext, text, diskurs och kultur är att vi lättare kan få syn på 
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likheterna mellan fenomen som faktiskt liknar varandra och som vi där-
för kan analysera med likartade metoder. På så sätt kan vi bokstavligen 
bättre begreppa och begripa sammanhang i vår splittrade verklighet.  

I linje med den här utvecklingen – där språkforskningen så att säga har 
gått utanför språkets gräns – om man nu med språkets gräns menar det 
som ligger mellan språkets corpus, ’kropp (fonem, morfem och syntaktis-
ka strukturer) och resten av tillvaron – har alltså en del språkliga grund-
läggande begrepp som ’text’ och ’röst’ (som fysiskt ohörbart kan fram-
träda också i skrivna texter) fått en utvidgad betydelse. Jag ska här bidra 
med ett nytt begrepp med vid betydelse, nämligen ’lekt’, och dessutom 
utvidga detta begrepp från dess tidigare betydelse av ’språklig varietet’.  

Inom litteraturvetenskaplig forskning har det skett en motsvarande ut-
veckling, från studier av egenskaper i enskilda författarskap och genrer 
till undersökningar av konsumtionen av författarnas texter, mottagandet 
av dem i olika tider (litteratursociologi) och receptionen (förståelsen av 
dem) i olika samhälleliga sammanhang. Vad har de haft för betydelse för 
läsarnas syn på barn, kvinnlighet, manlighet, förtryck osv.? Folk läser och 
hör samma text på olika sätt. Det är den enkla sanningen. Samma er-
farenhet och förförståelse finns inte. Läsarna, lyssnarna och betraktarna 
är medskapare av texterna. 

Syftet med den här artikeln är att lägga grunden för en teoretisk ram 
som förenar olika språksociologiska infallsvinklar på det svenska språket 
(och därmed också på andra språk). Den grundläggande och övergripan-
de frågan är: Hur byggs en individs unika språkliga kompetens upp som 
en kombination av påverkan från olika gemenskaper? Det handlar alltså 
till att börja med om idiolekt, dvs. varje människas unika uttryckssätt. Jag 
ska nu närmast redogöra för hur jag tänker mig att det ungefärligen går 
till i den centrala process som leder till språklig variation mellan olika in-
divider och grupper av individer. 

Genom att beskriva en idiolekt som bestående inte bara av en män-
niskas uttryckssätt utan också av hennes språkliga repertoar, dvs. 
tillgång till olika språkliga domäner och stilar, har jag redan här vidgat 
begreppet ’idiolekt’ som i många studier annars brukar begränsas till att 
omfatta enbart individers uttryckssätt, framför allt i tal. Men det kommer 
mera utvidgning. Jag ska efter beskrivningen av hur variation växer fram 
återkomma till detta. 
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Den språkliga variationens utveckling hos 
individer 
En viktig drivkraft i utvecklandet av en människas idiolekt är ackommoda-
tion, dvs. vi har en benägenhet att anpassa oss till dem som vi kommuni-
cerar med, verbalt och icke-verbalt. Om vi känner närhet och solidaritet 
med kommunikationspartnern närmar vi oss henne mer eller mindre 
omedvetet i vårt beteendemönster (konvergent ackommodation). Om vi 
däremot känner avstånd och icke-solidaritet vill vi inte likna kommuni-
kationspartnern och markerar då mer eller mindre omedvetet detta gen-
om att fjärma oss från hennes sätt att bete sig (divergent ackommoda-
tion). Ackommodationen kan gälla anpassning till personer, men också 
till normer i olika kommunikativa sammanhang, den kan påverka be-
teendet hos enskilda personer, men också hos olika grupper av individer. 

Inom ackommodationsteorin tänker man sig att den här benägenheten 
att ackommodera konvergent speglar ett oftast omedvetet behov av inte-
gration eller till identifikation med någon annan. Tanken är att strävan 
efter ökad likhet, eller om man så vill minskad olikhet, ökar med graden 
av attraktion, engagemang och förståelse. För mer ingående beskrivning-
ar av ackommodationsteorin, se Giles (1994) och Einarsson (2004). 

Benägenheten att anpassa sig är antagligen i grunden universell, och 
ackommodationsteorin som försöker beskriva och förklara olika former 
av närmande och fjärmande gäller alltså i så fall för allt beteende på alla 
språk. (Den är säkert universell också i den meningen att alla människor, 
djur och växter måste för sin överlevnads skull anpassa sig till sin omgiv-
ning.) Själva den grundläggande tidiga språkutvecklingen är ju till en 
början en sorts anpassning. Ett nyfött barn utvecklar sitt språk utifrån 
sina givna, unikt mänskliga förutsättningar genom att anpassa sig 
(ackommodera konvergent) till omgivningens sätt att tala. 

Ackommodation rör alla delar i kommunikation, kroppsspråk, röstbe-
handling, taltempo, uttal, ordval etc. Den påverkar både talandet och 
skrivandet. Den påverkar också livsstil, konsumtion, reception, attityder 
och handlingsberedskaper. (Jag återkommer till detta när jag kommer 
närmare in på vidgningen av lekt-begreppet.) 

Här kommer nu ett litet bildspel, som bygger på Richard A. Hudsons 
bok ”Sociolinguistics” (1996:231ff). Det är hämtat ur ”Språksociologi” 
(Einarsson 2004:136ff). Jag hoppas att detta ska bidra till förståelsen av 
hur olika lekter med anknytning till region, klass, kön etc. uppstår och 
består i samspel mellan människor i olika gemenskaper. Bildserien visar 
schematiskt och starkt förenklat ett samspel mellan faktorer som identi-
tet, ”face”, anpassning till normer i gemenskaper och till förebilder, till 
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solidaritet och makt. Det är i skärningspunkten mellan dessa som olika 
lekter formas. 

 
 

 

Figur 1 Här ser vi en människa som skapar sitt 
”face”, sitt ”ansikte”, sin ”fasad”, dvs. bilden av 
sig själv sådan som hon vill framtona inför and-
ra (och sig själv). Det kan vara att framstå som 
god mor, lärare, kompis eller älskare. Det hand-
lar om det som Goffman (1981) kallar face-work 
och som på svenska ibland översätts med fasad-
arbete. Goffman menar att samspelet mellan 
olika människor kan liknas vid en teater där vi 
spelar roller som utformas av själva samspelet. 
Som lyssnare måste man bilda sig en uppfatt-
ning om talarens roll, självbild, mask eller an-
sikte, dvs. hur hon presenterar sig själv rent all-
mänt och i den aktuella situationen, t.ex. som 
en som vill vara i fred eller som en som är prat-
sugen. Detta måste vi ta hänsyn till för att mot-
spelaren inte ska ”tappa masken”, ”förlora an-
siktet”. 

 
 
Figur 2. Nu har vår huvudperson fått en medmän-
niska som känner samhörighet med ”facet”. Likhet i 
sättet att visa upp sin idiolekt kan bli ett uttryck för 
de bådas gemensamma erfarenheter: nationella, re-
gionala, sociala, könsmässiga, åldersmässiga och 
andra. 

 
 

 

Figur 3. De båda medmänniskorna ingår nu i ett 
nätverk. Där finns relationer med olika grad av 
samhörighet som ger upphov till likartade ut-
tryckssätt genom konvergent ackommodation. 
Linjerna mellan figurerna är lite olika tjocka, och 
det ska markera att samhörigheten kan vara 
större eller mindre inom gruppen. Egentligen 
borde det vara två olika tjocka linjer som marke-
rar styrkan av samhörighet mellan varje person, 
för det är inte alltid som två gillar eller ogillar 
varandra lika mycket. 
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Figur 4. På den här bilden har det tillkommit före-
ställningar om sociala stereotyper, markerade gen-
om en triangel med en prickad figur överst. Det 
borde här egentligen ha varit ett stort antal triang-
lar och figurer. Vi organiserar nämligen våra före-
ställningar om samhällen, grupper och individer i 
stereotyper som t.ex. män, kvinnor, präster och 
punkare. Det är de som står som verkliga indivi-
der till höger på bilden. Vi anpassar oss som sagt 
efter dem som vi vill likna och försöker att inte 
bete oss som dem som vi inte vill likna (divergent 
ackommodation). 

 

 

 
 
 
Figur 5. Det som har tillkommit i den här figuren 
är det mellanmänskliga draget makt. Det marke-
ras med en vinklad linje mellan (stereo)typerna 
överst och mellan de två ursprungliga personer-
na i mitten. Maktrelationen leder till olika uttryck 
för över- och underordning, framhävande och 
(o)synliggörande. 

 
De samband som visas i bildspelet bidrar till att forma våra lekter, de vi-
sar hur vi kommer att likna somliga sociala typer mer och andra mindre. 

Innan jag nu kommer närmare in på begreppet ’lekt’ och de olika en-
skilda lekterna, ska jag nämna något om generaliseringens allmänna 
princip. För vi måste ju generalisera, även om vi här kommer att uppe-
hålla oss en hel del på individnivå och även om vi i vardagslag och i 
forskningsrapporter krumbuktar oss när vi gör det: ”Man ska inte gene-
ralisera, men…; Om jag nu får generalisera, så…”. Men vi måste alltså 
göra det för att inte gå vilse i världens alla individualiteter. Vi kan då tän-
ka så här: 

1. Alla är lika. 

2. Somliga är mer lika än andra. 

3. Alla är unika. 
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Alla är vi lika i den meningen att vi är mänskliga språkvarelser och inte 
djur. Men somliga är ändå mer lika varandra i fråga om geografisk till-
hörighet, etnicitet, social klass, genus, ålder, mediekonsumtion, attityder, 
tankar inför val av gymnasieprogram etc. Det är på den här generalise-
rande nivån som lekterna kommer in. Samtidigt är vi alla unika genom 
läggning och erfarenheter (arv och miljö) och genom skiftande kombina-
tioner av olika lekter (idiolekten). 

Så kommer jag nu äntligen närmare in på vidgningen av lekt-begrep-
pet. 

Inte bara tal utan också skrift och kroppsspråk 
Framför allt i didaktiska sammanhang talas det om ett annat vidgat be-
grepp, nämligen om ett vidgat textbegrepp. Det står t.ex. i kursplanen för 
ämnet svenska i grundskolan att ”ett vidgat textbegrepp innefattar förut-
om skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket 2000). Vi ”talar”, 
också i skrift, om rösten i skrivna texter, där vi i kan höra röster från olika 
tider och personer. I likhet med dessa vidgade begrepp borde vi också 
kunna tala om ett vidgat lektbegrepp, menar jag. Tidigare har t.ex. dialekt 
uppfattats, åtminstone huvudsakligen, som det speciella sättet att tala in-
om ett snävt avgränsat geografiskt område, by eller härad. Nu föreslår 
jag att vi tänker oss att lektbegreppet innefattar inte bara produktion av 
tal utan också som ett allmänt sätt att presentera sig själv (så som det an-
tyds i bildspelet ovan) och sin kunskap både i tal (inte minst genom sin 
samtalsstil), skrift, sitt kroppsspråk och sin kommunikation i vid bemär-
kelse. 

Inte bara produktion utan också konsumtion 
Men det vidgade lektbegreppet innefattar inte bara produktion av uttryck, 
så som allt oftast varit fallet i tidigare beskrivning av lekter. Det inne-
fattar i sin vidgade form också konsumtion. För sättet att tala, skriva och 
röra sig på påverkas förstås också av vad man läser, lyssnar på och ser i 
t.ex. sin mediekonsumtion. Det lär inte vara särskilt kontroversiellt att 
påstå att kulturkonsumtionen (såväl med ett traditionellt, finkulturellt 
som med ett vidgat, antropologiskt kulturbegrepp) skiljer sig åt på lands-
bygd och i storstad (geolektiskt), mellan olika samhällsklasser (sociolek-
tiskt), mellan könen (sexolektiskt), mellan olika etniska grupper (etnolek-
tiskt) och mellan olika åldersgrupper (kronolektiskt). Om olikheter i kon-
sumtion av olika kulturyttringar finns det statistik som visar vilken sort 
och vilken mängd olika grupper konsumerar. 
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Inte bara konsumtion utan också reception 
Men det handlar naturligtvis inte bara om konsumtion, utan också om re-
ception, dvs. om hur de olika typerna av textkonsumenter uppfattar, tar 
till sig och påverkas av det de konsumerar i form av litteratur, bilder, fil-
mer, dataspel, rollspel, reklam etc. Receptionen är svårare än konsum-
tionen att mäta och väga. Därför vet vi heller inte så mycket om den. Men 
det utförs allt fler studier av detta, och det finns olika teorier som kan 
hjälpa oss att komma närmare en förståelse för hur receptionen fungerar. 
För en kort översikt över receptionsteoriernas vida fält, se Malmgren 
(1997). 

Inte bara konsumtion och reception utan också 
attityder och handlingsberedskaper 
Begreppet ’attityd’ har allt sedan 1970-talet blivit alltmer centralt inom 
språksociologin. Som jag tidigare påpekat påverkas formen och graden 
av ackommodation av om en person gillar eller ogillar den företeelse som 
kan komma ifråga för ackommodation. Här spelar alltså attityden en vik-
tig roll. En definition av attityd är att det handlar om en benägenhet att 
konsekvent reagera gillande eller ogillande mot en viss företeelse.  

Attityder brukar beskrivas som bestående av tre komponenter: kognitiv 
(kunskapsinriktad), evaluativ (känslomässigt värderande) och konativ 
(handlingsinriktad) komponent. Den kognitiva komponenten inbegriper 
alla sorters föreställningar, sanna såväl som osanna, som man har om det 
som attityden riktar sig emot. Dessa kan bygga på konsumtion och recep-
tion av olika kulturyttringar, på auktoriteters påståenden så som de fram-
träder där eller annorstädes. De kan också grundas på egna erfarenheter. 
I vissa fall kan de bygga på exakt och detaljerad information, i andra fall 
på vag och ofullständig information. Till sådana föreställningar kopplas 
så evaluativa, känslomässiga värderingar (fördomar, idoliseringar), som i 
sin tur påverkar den konativa komponenten, dvs. vår handlingsbered-
skap gentemot det som attityden gäller (Einarsson 2004:203f). Attityder 
och handlingsberedskaper kan rikta sig mot t.ex. människor (inklusive en 
själv), normer, medier, kulturyttringar, utbildningar, språk och lekter. 
Dessa attityder och handlingsberedskaper är inte minst viktiga när det är 
fråga om val av utbildning. Detta hänger alltså ihop med de andra insla-
gen i utvecklandet av en idiolekt som jag tidigare nämnt: identitet, 
”face”, produktion av tal och skrift, konsumtion och reception av texter. 
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Lektfamiljen 
En lekt är alltså enligt det vidgade lektbegreppet inte bara en varietet av 
ett visst språks samlade talproduktion, så som den är i sin outvidgade 
form, utan den omfattar också skrivet språk, bilder, filmer, stadsbilder 
och trädgårdar enligt det vidgade textbegreppet. En lekt omfattar inte 
bara produktion av texter, utan också konsumtion, reception, attityder 
och handlingsberedskaper. 

De mest framträdande medlemmarna i vad man skulle kunna kalla 
lektfamiljen är som jag tidigare har nämnt: dia-, geo-, socio-, sexo-, etno- 
och kronolekt. Till dessa kommer så idiolekten, som är summan av en in-
divids samlade geolektiska, sociolektiska, sexolektiska, etnolektiska och 
kronolektiska drag. Ett exempel: Kristina Nikula redovisar i en artikel, 
”Dialekten – ett uttryck för protest?” (2005), iakttagelser om hur de sven-
ska geolekterna i Västerbotten (Sverige) och i Österbotten (en del av det 
svensktalande Finland) utvecklas på olika sätt, trots att de talas i områ-
den som i hög grad påminner om varandra i många avseenden. I Väster-
botten följer dialekterna den gängse trenden och blir mer utjämnade, men 
i Österbotten blir de istället mer utpräglade i vissa sammanhang. Små-
flickor i den österbottniska staden Närpes (9 000 inv., varav 92 % svensk-
talande) som konsumerar svensktalande barnprogram på TV talar Sve-
rigesvenska till sina dockor. Eleverna i Österbotten talar finlandssvenskt 
standardspråk i skolans lägre årskurser. Därefter ändrar de på högstadiet 
radikalt sina språkvanor och börjar använda dialekt. Orsaken till den här 
tvära vändningen är att dialekten är en protest, eleverna vill trotsa lärar-
na och ackommodera divergent. Dialekten blir ett verktyg i elevernas pu-
bertala frigörelseprocess, menar Kristina Nikula (Nikula 2005:230).  

Det hade varit intressant att koppla dessa i och för sig redan intressan-
ta iakttagelser om dialektdrags ökande och minskande utbredning inom 
olika språkliga domäner i det geolektiska området runt Kvarken, norra 
delen av Bottenhavet. Men förståelsen för fenomenet hade förstås ökat 
med ett mer samlat grepp i det vidgade lektbegreppets anda. 

Geolekt innefattar kommunikationsformer som har att göra med en viss 
regions kultur: I vilka sammanhang och av vilka används t.ex. genuin 
dialekt, utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och standardspråk 
(riksspråk)? Dessutom kan man inom ramen för termen geolekt behandla 
likheter och skillnader mellan t.ex. glesbygd och storstad. De geolektiska 
inslagen samspelar med en individs eller en grupps övriga lekter.  

Sociolekt innefattar kommunikationsformer som är kännetecknande för 
olika klassmässiga gemenskaper. I första hand tänker man då förstås på 
samhällsklasser, hur de än avgränsas och beskrivs. Men det kan också 
vara fråga om mindre gemenskaper som t.ex. familjer, arbetsplatser av 
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olika slag, kommunala skolor gentemot friskolor, olika gymnasiepro-
gram, ämnesinstitutioner på universitet och högskolor, frireligiösa ge-
menskaper i jämförelse med statskyrkliga eller icke-kyrkliga. 

Sexolekt innefattar sådana kommunikativa drag som kan knytas till in-
dividernas kön (socialt och biologiskt) och som kan vara mer eller mindre 
framträdande vid olika tidpunkter och i olika situationer. Det finns nog 
andra tänkbara varieteter som också skulle vara möjliga att ta med här, 
t.ex. lekt som har med sexuell läggning att göra, som det s.k. fjollspråket, 
en variant av sexolekten.  

Etnolekt står för hur en individs etniska tillhörighet kommer till uttryck 
framför allt vid mötet mellan minoritets- och majoritetsspråk. Det hand-
lar då inte bara om, kanske inte ens i första hand, om brytning som en 
följd av ofullständig behärskning av ett visst språk i ett tvåspråkighets-
sammanhang, utan om en mer eller mindre medveten markering av den 
etniska identiteten. Denna kan utformas som en markering av en multi-
etnolekt, där element från flera olika etniciteter samspelar som t.ex. i ung-
domsspråk i mångkulturella gemenskaper. 

Kronolekt står på motsvarande sätt för hur en persons sociala ålder spe-
lar roll i en persons idiolekt, återigen alltså t. ex. vilken produktion, kon-
sumtion, perception, vilka attityder och handlingsberedskaper som kän-
netecknar en person vid en viss social ålder. Här kan det också vara på 
sin plats att uppmärksamma individens nummerordning i en syskon-
skara. 

De flesta studier som beaktar ålder klassar naturligt nog sina infor-
manter efter biologisk ålder. (Det sker oftast vid studier av ungdoms-
språk.) Men vi bör ha klart för oss det självklara att det egentligen är spe-
cifika sociala livserfarenheter och kulturella vanor i de olika livsskedena 
som påverkar de kronolektiska dragen, och dessa erfarenheter och vanor 
är inte jämnt spridda över åren. De kan kopplas till olika stadieövergång-
ar som när vi får småsyskon, börjar skolan, får mens, ”fyller moped”, får 
handla på Systemet, börjar jobba, studerar vid universitet, får barn och 
plötsligt blir (förtids)pensionerade. Låt mig påpeka också självklarheten 
att ”kronot” i kronolekterna, liksom ”sociot” i sociolekterna och ”sexot” i 
sexolekterna och ”etnot” i etnolekterna, bara är närmevärden för en 
mångfaldig kulturell, språklig, social och psykologisk verklighet. 

Idiolekt är alltså blandningen av en individs samlade lektiska drag. 
Idiolekten är sociokulturellt betingad (även om den har en biologisk bas i 
kön och ålder), och den är mer eller mindre manifest, men alltid föränd-
ringsbar genom nya erfarenheter, t.ex. i form av utbildning eller byte av 
bostadsort, för att nu inte tala om åldrandet. Den kan också vara förän-
derlig i den meningen att i vissa sammanhang kan inslag från en viss lekt 
dominera över en annan, i andra sammanhang kan dominansförhållan-
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det vara ett annat. I något så när monolektala sammanhang, t.ex. i homo-
gena ungdomsgrupper, dominerar det ungdomsspråkliga. I vissa situa-
tioner tonas detta ner, t.ex. när framgång i en anställningsintervju kräver 
ackommodation till andra ideal än dem som råder i ungdomsgruppen. 
Det är strävan, eller kanske rentav tvånget, till ackommodation som gör 
sig gällande i de olika kommunikationssituationerna. 

Genusteorin och sexolekten som mönster 
för teorier om enskilda lekter 
Till var och en av lekterna kan vi knyta en särskild teori efter mönster av 
genusterorin (Hirdman 2001). Denna laborerar med en symbolisk, en 
strukturell och en individuell nivå. På den symboliska nivån tillskriver vi, 
som en följd av övertagna attityder, könen allmänna egenskaper som inte 
har med biologiska egenskaper eller med moderna levnadsförhållanden 
att göra. Det kan handla om motsatspar som passiv – aktiv, mjuk – hård, 
tyst – högljudd, teknisk – oteknisk. På den strukturella nivån tas dessa 
tillskrivna egenskaper som anledning till att organisera och fördela ar-
bete. Det rör sig på den nivån om över- och underordning. ”Du som är 
man är lämplig för ditten, och du som är kvinna är bäst för datten.” På 
den individuella nivån handlar det om hur individer som en följd av för-
hållandena på de andra nivåerna ”konstruerar sig själva” som sociala 
könsvarelser och kommunicerande människor, om identitet och språk. 

 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, upp-
spaltade på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara 
mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – 
vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de 
får använda, – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de 
tillåtna, hur långt håret ska vara, etc,etc, i all otrolig detaljrikedom. 
(Hirdman 1988:54) 

Socioteori och aetasteori 
På samma sätt som genusteorin tänker sig en indelning i tre nivåer för 
förståelsen av en kulturell beteendeutveckling, kan man tänka sig att 
sociolekten kan beskrivas i tre nivåer. Den första blir då att på en symbo-
lisk nivå beskriva hur klasserna framställs i olika medier och av olika 
(grupper av) individer själva. Det andra blir att på den strukturella nivån 
beskriva hur över- och underordning konstrueras i arbetsliv, studier och 
fritid. Det tredje blir att på den individuella nivån beskriva hur olika in-
divider ”konstruerar sig själva” som sociala klassvarelser och kommuni-
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cerande människor, om identitet och språk. Mellan dessa tre nivåer sker 
ett samspel som leder till förändring över tid. 

Jag tänker mig att inte bara de vidgade sociolekterna, utan också geo-
lekterna och etnolekterna kan omfattas av en sådan socioteori med kopp-
lingar till Pierre Bourdieus teori om olika kapital: ekonomiskt, kulturellt, 
socialt, symboliskt kapital och habitus (ungefär ’ett mönster för percep-
tion, tänkande och handling’) (Bourdieu 1991) och till den kritiska dis-
kursanalysen med Norman Fairclough som ledande namn (Jørgensen & 
Phillips 2000). 

Kanske kan också det vidgade kronolektbegreppet förstås på ett lik-
nande sätt. Jag ska uppehålla mig vid detta en smula. Den sociala åldern 
har tidigare inte uppmärksammats lika mycket som de övriga lekterna i 
studier av mångfald, modernitet och identitet. Visserligen finns det studi-
er av ungdomars kronolekt i vid mening, ofta kopplade till Thomas Zieh-
es tankar om ungdomars ”kulturella friställning” i postmodernitetens 
upplösning av traditionella levnadsmönster och tänkesätt (Ziehe 1989), 
men om andra sociala åldrars villkor finns det inte så många studier. 
Därför skulle det kanske här krävas en särskild ”aetas-teori” (lat. aetas ’ål-
der’), dels för att vi alltså inte vet så mycket om lekten i andra ålders-
grupper än ungdomars, dels för att vi heller ännu inte vet så mycket om 
de samhälleliga och sociokulturella förändringar som är i rörelse inom 
det här området. 

En utgångspunkt för utvecklingen av en aetas-teori skulle kunna vara 
den parlamentariska beredningen SENIOR 2005. Här skissas en bild av 
ett framtida samhälle, där tillgången till olika former av resurser inom 
gruppen ”äldre personer” kommer att vara mer ojämnt fördelad än vad 
den är nu. Den ökade livslängden gör att flera generationer samtidigt 
kommer att ingå i ”äldregruppen” än vad som är fallet i dag. Vi kommer 
att oavsett ålder ha möjlighet att kombinera och variera arbete, fritid och 
samhällsengagemang på ett mer skiftande sätt än nu. I det samhället går 
det, enligt beredningen, inte att dela in livet i skeden efter normer från en 
annan tid med andra förutsättningar. En indelning efter biologisk ålder 
blir alltmer ointressant. 

 

I /…/ framtidsbilden finns 80-åriga studerande, 75-åriga statsråd, 25-
åriga kommunfullmäktigeordföranden och 30-åringar som arbetar 
tillsammans med 60-åriga mentorer. Ett arbetsliv som rymmer flera 
karriärer och varvar utbildning, familjeliv och samhällsengagemang. 
Pensionen ger en ekonomisk bas, men arbete i olika former behöver 
inte upphöra för alla vid en viss ålder. /…/ Ömsesidiga kontakter 
över generationsgränserna är en självklar och omistlig del av arbets-
liv, demokrati, lärande och skapande. (I livsloppet. Tio röster om ålder 
och åldrande, 2005:82) 
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Beredningen vill att vi ska riva ålderstrappan (symbolisk nivå) och fri-
göra oss från roller och begränsningar som förknippas med uppdelning-
en av livsloppet i avgränsade fack (strukturell nivå). ”Att diskutera hur 
äldre människor beskrivs och avbildas i medierna är en nödvändig del av 
det demokratiska samtalet” (a.a.:83). Och här lyfter alltså beredningen 
fram inslag som jag tidigare har nämnt som viktiga i samband med de 
övriga lekt-teorierna. 

Sammanfattning 
Syftet med de här tankarna är att vi ska få en ingång till förståelse för hur 
språklig identitet i vid mening utvecklas och vidmakthålls eller förändras 
i samspel mellan olika gemenskaper med olika inslag av makt och soli-
daritet. Denna utveckling leder till att en människa i samspel med andra 
människor formar sin egen unika språkliga repertoar och sitt eget unika 
uttryckssätt, sin idiolekt. 

I de här tankegångarna vidgas Hirdmans genusteori, som förklarar 
hur genus skapas av symboliska, strukturella och individuella processer, 
till att omfatta också andra sociala konstruktioner som påverkar identite-
ter och sociala relationer. Dessa betraktas som lekter i en lektfamilj: geo-
lekt och etnolekt, som tar fasta på regional och etnisk tillhörighet; socio-
lekt som hänger ihop med social tillhörighet; sexolekt, som är förknippad 
med genus och kronolekt, som hör ihop med social ålder. Summan av en 
individs påverkan från de här lekterna utgör hennes idiolekt. I en familj 
med efternamnet lekt formas alltså idiolekten. 

Lektbegreppet vidgas också genom att det inte är begränsat till pro-
duktion av tal. Det föreslås nu också omfatta skrivande och konsumtion 
av texter (muntliga, skriftliga, bilder etc. i olika medier), reception av tex-
ter, attityder och handlingsberedskaper. 

En grundläggande tanke bakom det vidgade lektbegreppet är att de 
olika lekternas karaktär är föränderlig eftersom lekterna är sociokultu-
rellt och historiskt bestämda. Det innebär att en ny situation påverkar 
idiolekten, t.ex. förväntas nya studenter förändra sina idiolekter vid en 
stadieövergång till universitetsstudier, särskilt de som tillhör dem som 
ska representera resultatet av ”breddad rekrytering”. (Se min artikel 
”Studenter i en akademisk språkvärld” i den här volymen.) En central 
fråga är hur studenterna i det här fallet presenterar sig själva, sin till-
hörighet, sina erfarenheter och kunskaper före och efter stadieövergång-
en och vilka didaktiska lärdomar vi kan dra av vår kunskap om detta. 
Förmodligen kommer styrkeförhållandet mellan de olika lektinslagen i 
idiolekten att förändras vid stadieövergången, men hur? 
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Denna utvidgning av lektbegreppet underlättar t.ex. studiet av studen-
ters skrivutveckling på ett nytt sätt, så som det redovisas i andra artiklar i 
den här antologin. (Se Sofia Asks och Maria Lindgrens m.fl. artiklar i den 
här boken). Detta kan bidra till didaktiska överväganden om hur till-
ägnandet av akademiskt språk och tänkande ska hanteras för olika grup-
per av studerande. Men jag menar att de här, i och för sig självklara, tan-
karna borde kunna ha betydelse för språksociologisk forskning rent all-
mänt, framför allt genom att de lyfter fram det som alla vet, nämligen att 
vi aldrig kan reducera en människas språk till att enbart vara en smålän-
nings, en turk-svensks, en metallarbetares, en tvåbarnsmors eller tonår-
ings. För vars och ens idiolekt är en unik kombination av vidgade lekter. 
Men i vår strävan efter förståelse kan vi, och måste vi, på gruppnivå 
generalisera och ofta studera en lekt i taget, väl medvetna om de kom-
plicerade samband som vi för tillfället måste bortse ifrån. 

Det har emellertid publicerats en studie där det vidgade lektbegreppet 
tillämpas i hela sin vidd, nämligen Lovisa Alvtörns ”En människas 
språkhistoria – i ljuset av ett vidgat lektbegrepp” (2005). 

Litteratur 
Alvtörn, Lovisa (2005): En människas språkhistoria – i ljuset av ett vidgat lektbegrepp. 

http://theses.lub.lu.se/undergrad/ 
Bourdieu, Pierre (1991): Language and Symbolic Power. Polity Press in association 

with Basil Blackwell. Cambridge. 
Einarsson, Jan (2004): Språksociologi. Studentlitteratur. Lund. 
Giles, Howard (1994): ”Accommodation in Communication”. I: The encyclopedia of 

language and linguistics. Pergamont Press. Oxford. 
Goffman, Erwing (1981): Forms of Talk. Basil Blackwell. Oxford. 
Hirdman, Yvonne (1988): ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning”. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr 3/1988. 
Hirdman, Yvonne (2001): Genus – om det stabilas föränderliga former. Liber. 

Malmö. 
Hudson, Richard, A. (1996): Sociolinguistics. Second edition. Cambridge Universi-

ty Press. 
I livsloppet. Tio röster om ålder och åldrande (2005), red. Torkel Rassmusson. 

SENIOR 2005. Socialdepartementet. 
Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och 

metod. Studentlitteratur. Lund. 
Malmgren, Lars-Göran (1997): Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett 

utvecklingsperspektiv. Studentlitteratur. Lund. 
Nikula, Kristina (2005): ”Dialekten – ett uttryck för protest”. I Svenskans beskriv-

ning 27. Växjö universitet. 
Skolverket (2000): Grundskolan. Kursplaner. www.skolverket.se. 
Ziehe, Thomas (1989): Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Symposion. 

Stockholm/Lund. 



 

132 

Forskning om studenters 
skrivande 

Maria Lindgren, Christina Lindsten och Sofia Samuelsson 

Textverkstäder för att stödja studenter 
Den breddade rekryteringen till högskolor och universitet medför många 
gånger problem för studenter som inte tidigare kommit i kontakt med 
det akademiska skrivandet. Särskilt problematiskt är det för studenter 
som saknar sociala nätverk med sådan skrivkompetens. Därför har de 
flesta högskolor och universitet bildat språk- eller textverkstäder för att 
stödja dem. Dessa verkstäder arbetar med rådgivning och ger hjälp till 
självhjälp för att studenterna ska klara det skrivande som krävs i olika 
kurser. En sådan verkstad finns även vid Växjö universitet. Textverksta-
den vid Växjö universitet bedrevs 2002–2004 som ett projekt med stöd 
från Utbildningsdepartementets rekryteringsdelegation och var unik på 
så sätt att den förutom handledning till studenter också integrerade 
forskning om akademiskt skrivande. (Se Vision och verksamhet 2004, 140–
141.)  

Knuten till Textverkstaden är doktoranden Sofia Ask, som visar att 
stadieövergången från gymnasiet till högskolan är problematisk för 
många studenter i lärarutbildningen, och att det bl.a. blir synligt i studen-
ternas första skrivuppgifter (Ask 2005a och 2005b). Hon menar att stu-
denterna klarar att nöjaktigt skriva en språkligt korrekt text, men att de 
däremot inte känner till ”de specifika egenheter som är karaktäristiska 
för akademisk text” (2005a, s. 27). Vidare visar hon att studenterna 
genomgående inte förhåller sig analytiskt och kritiskt till det de skriver 
om. Ask drar slutsatsen att studenterna inte är tillräckligt förberedda från 
sin gymnasieutbildning, vilket hon också finner orsaker till. En sådan är 
att de lärare som undervisar på gymnasiet inte är så förtrogna med det 
akademiska skrivandet att de kan undervisa om det, och detta gäller bå-
de på s.k. praktiska och teoretiska gymnasieprogram.  
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Studenterna ska således inte bara kunna skriva en text som följer 
allmänt rekommenderade skrivregler. De ska även kunna skriva en text 
som följer de akademiska textmönstren och som visar att de har ett 
analytiskt och kritiskt förhållningssätt. Erfarenheterna från textverkstads-
projektet i Växjö visar emellertid att studenter över lag inte har den här 
kompetensen när de börjar sin utbildning och att ett stort antal inte heller 
tillägnar sig den under sin utbildning. 

Under de senaste åren har olika aspekter på studenters skrivprocesser 
börjat uppmärksammas i olika forskningsprojekt. En del av den här 
forskningen hänger samman med den breddade rekryteringen till hög-
skolor och universitet och handlar därför om studenter med en annan 
bakgrund än den som traditionella studenter har. Främst har det handlat 
om studenter med invandrarbakgrund som inte skriver på sitt moders-
mål. Men forskning bedrivs också mer allmänt om studenternas akade-
miska skrivande – hur de lär sig att skriva ”akademiskt” och vad det 
innebär. Här nedan presenteras sådan forskning som vi har sett som vik-
tig för arbetet i Textverkstaden. Vi avslutar med att presentera planer på 
forskning om skrivande som speglar klass, genus, etnicitet och ålder. 
Grunden för sådan forskning har nämligen genererats i den forsknings-
miljö vid Växjö universitet som Textverkstaden ingår i.  

Hur lär sig studenterna att skriva? 
Hur studenter lär sig att skriva i en speciell yrkesdiskurs har undersökts 
av t.ex. Freedman (1987) och Bloor (1996). De visar att juridikstudenter 
respektive studenter som läser datavetenskap lär sig att skriva i sina 
diskurser utan särskild skrivundervisning – att de helt enkelt växer in i 
sättet att skriva genom att arbeta med ämnets texter.  

Vid Stockholms universitet pågår f.n. ett forskningsprojekt Studenters 
skrivutveckling som studerar om och i så fall hur studenter socialiseras in i 
ett akademiskt skrivande (Strand & Blåsjö 1999). Som en del i detta pro-
jekt har Blåsjö (2004) jämfört studentskrivande inom historia och natio-
nalekonomi och visat att skrivandet utvecklas på olika sätt i de olika mil-
jöerna – att studenterna skolas in i olika kulturer som leder till att 
skrivandet i de båda ämnena utformas på olika sätt. Blåsjö arbetar med 
en socialkonstruktivistisk grundidé som säger ”att språkbruk och verk-
samhet är starkt integrerade, dvs. i dessa sammanhang att akademiska 
kunskaper kräver någon form av akademiskt språkbruk” (s. 288). I sina 
slutord hävdar hon därför att ”den högre utbildningen bör erbjuda stu-
denter möjligheten att berika sitt språkbruk med även ett akademiskt 
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språkbruk, annars utesluts vissa från den akademiska kunskapen” 
(s. 288). 

Hur den skriftspråkliga inskolningen fungerar är också en fråga i ett 
gemensamt projekt för Södertörns högskola och universiteten i Lund, 
Umeå och Uppsala i projektet Retorikens didaktik (Eriksson & Sigrell 2002). 
Inom detta projekt studerar Ann Blückert (2004) den språkliga, i synner-
het skriftspråkliga, inskolning som studenter på juristutbildningen vid 
Uppsala universitet genomgår under sin utbildning. Bl.a. jämför hon stu-
denters och lärares syn på språkträningen i den akademiska utbildning-
en. 

Det verkar finnas en samsyn om att studenternas inträde i den högre 
utbildningen innebär ett delvis nytt sätt att skriva på, men hur detta går 
till är inte tillräckligt utrett ännu. Vissa forskare (t.ex. Freedman 1987 och 
Bloor 1996) menar att detta tillägnande sker med automatik, medan and-
ra (se t.ex. Strand 2004 och Lindgren 2005) menar att studenterna behöver 
vägledas och stimuleras med undervisning. I den här frågan menar vi att 
det är viktigt att fundera på Blåsjös (2004) slutord om att vissa studenter 
utesluts ur den akademiska kunskapen om de inte utvecklar en akade-
misk skriftspråkskompetens.  

När studenterna inte skriver på sitt modersmål  
Inom andraspråksforskningen har man länge talat om språk och skrivan-
de som kulturella fenomen. Connor (1996, s. 5) skriver i en forsknings-
översikt att Robert B Kaplan redan i mitten av 60-talet påtalade att varje 
språk har retoriska konventioner som beror på kulturella fenomen. Dessa 
konventioner är unika för ett visst språk och påverkar därmed skrivandet 
på ett andraspråk. I Krolls forskningsöversikter (1990, 2003) framkommer 
att Vivian Zamel i mitten av 70-talet studerade skrivprocessen hos andra-
språksskribenter och fann att avancerade andraspråksskribenter liknar 
förstaspråksskribenter och drar nytta av undervisning som fokuserar på 
skrivprocessen. Likaså fann hon att genrekunskap är viktigare än formell 
ytspråklig kompetens (förmåga att följa skrivregler – bl.a. att stava och 
interpunktera) för framgång i att skriva på engelska som andraspråk. I 
Sverige har Jansson (2000) undersökt kulturell påverkan på skrivstrate-
gier i invandrarstudenters argumenterande skrivande. F.n. studerar hon 
interaktion och skrivprocess i projektet Skrivsamarbete och skrivutveckling i 
heterogena studentgrupper vid Stockholms universitet och Mälardalens 
högskola (Jansson 2004). Villamil och de Guerrero (1996) fann i fråga om 
samarbetsskrivandet hos spansktalande med engelska som andraspråk 
att kamratrespons på texter ledde till möjligheter för dem att diskutera 
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och formulera idéer om innehållet samt att hjälpa varandra att utveckla 
skrivförmåga och diskursstrategier. Kamratresponserna kunde vara gnis-
tan som tände kognitiva processer. Hur samarbetsskrivandet kan fungera 
med hjälp av s.k. scaffolding har Cotteral och Cohen (2003) nyligen un-
dersökt. De beskriver hur en grupp studenter med engelska som andra-
språk guidades genom processen att skriva sin första akademiska upp-
sats på andraspråket genom samtal, utkastskrivande och muntlig kam-
ratrespons. Zhu (2001) har funnit att andraspråksskribenter snarare intar 
rollen som responsmottagare än som responsgivare. Katznelson m.fl. 
(2001) har studerat vad som utvecklas i anslutning till skrivutvecklingen 
på ett främmande språk, i detta fall engelska. De fann att studenterna 
upplevde viss utveckling i sitt skrivande generellt och i skrivandet på 
andraspråket, men dessutom fick de bättre självförtroende – de kom över 
sin rädsla, och lusten att skriva ökade.  

Det är inte tillräckligt att skriva rätt 
Ask (2005a s. 26–27 och 2005b i denna publikation) delar upp den skriv-
kompetens som studenterna bör ha för att klara sina studier i 1. operatio-
nell kompetens (att skriva rätt enligt allmänna skriftspråkliga konven-
tioner), 2. diskursiv kompetens (att kunna följa de specifika konventioner 
som gäller för det akademiska skrivandet) och 3. kritisk kompetens (att 
kunna uppvisa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt). Ingen av de 
nya lärarstudenter som Ask har med i sin undersökning (se ovan) inne-
har alla dessa kompetenser. Fyra av fem får godkänt när det gäller den 
operationella kompetensen. Med den diskursiva och den kritiska kompe-
tensen är det däremot sämre ställt; studenterna skriver av utan att ange 
källor och de ”radar upp andras argument utan att alls förhålla sig till 
dem” (2005a s. 95). Ask undersöker studenter som går sin första termin 
på lärarutbildningen, och därför skulle man kunna tänka sig att de kom-
mer att utveckla kompetenserna innan de är klara för examination. Men 
det finns forskning som visar på det motsatta. T.ex. har Malmbjer (2002) 
konstaterat att studenterna fastnar i ytinlärning och aldrig kommer i ana-
lytisk närkamp med de källor som de ska granska kritiskt. Emsheimer 
(2004) har också studerat yt- och djupinlärning i samband med skrivande 
och har funnit att lärarstudenterna har svårigheter att föra resonemang 
utifrån den teori som ingår i utbildningen.  

Om skrivandet ska uppfylla kraven på att vara ett fungerande inlär-
ningsredskap (se t.ex. Dysthe 1996, s. 92) verkar det som om skrivupp-
gifterna i större omfattning borde stimulera till förståelse och kritiskt tän-
kande. 
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Studenternas skrivande väcker många frågor  
Internationellt har studenters akademiska skrivande blivit föremål för ett 
stort forskningsintresse. Forskningen presenteras på flera konferenser, 
t.ex. hölls 2004 en konferens med titeln ”Valuing and evaluing writing in 
higher education” vid Sheffield Hallam University i England och en s.k. 
MITESOL-konferens (Michigan Teachers of English to Speakers of Other 
Languages) med titeln ”Writing the academic waves” vid Grand Valley 
State University i Michigan, USA. I Sverige har vi bildat ett nätverk för 
att stödja forskningen, och vi har också ett nätverk för utveckling av 
Språk- och textverkstäder. 

Våra norska kolleger kan på många sätt stå som förebilder för forsk-
ning om studenters skrivande. Där finns en forskargrupp som arbetar ut-
ifrån ett dialogiskt och sociokulturellt perspektiv. Vid Lärarutbildningen 
i Trondheim har t.ex. Hoel och Haugaløcken (2003) arbetat med ett pro-
jekt som bygger på studentsamarbete i responsgrupper. Utgångspunkten 
var dels att integrera didaktik och pedagogisk teori, dels att pröva nya 
former för lärande och examination. Vidare har Dysthe (2001) studerat 
datorstött samarbetslärande (CSCL: computor supported collaborative 
learning) och sett hur individen förändras genom samarbetet i gruppen 
och hur individ och grupp tillsammans producerar förståelse. 

Det finns således en del forskning om det akademiska skrivandet – om 
hur studenter tillägnar sig olika diskurser, om kulturella fenomens infly-
tande på skrivandet, om samarbetsskrivande samt om skrivande och lä-
rande. Vi kan dock notera att Vetenskapsrådet inte redovisar någon 
svensk forskning om studenters skrivande i sin översikt om forskning om 
lärande i högre utbildning (Kim & Olstedt 2003). Vi kan också konstatera 
att det saknas forskning som är central för arbetet med mångfald och 
breddad rekrytering. Därför efterlyser vi forskning om hur studenternas 
livserfarenheter och attityder präglar deras skrivande och skrivutveck-
ling.  

Etnolekter, sociolekter, sexolekter och 
kronolekter i skrivandet 
Under ledning av professor Jan Einarsson håller en sociokulturell forsk-
ningsinriktning inom språkvetenskapen på att utvecklas vid Växjö uni-
versitet (se Einarsson 2005, s. 118 ff i den här skriften), vilken han beskri-
ver som ett vidgat lektbegrepp. Forskningsinriktningen syftar till att förkla-
ra hur språklig identitet utvecklas i samspel med olika gemenskaper med 
olika inslag av makt och solidaritet. Denna utveckling leder till att en 
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människa i samspel med andra formar sin egen unika språkliga repertoar 
och sitt eget unika uttryckssätt, dvs. sin idiolekt.  

I Einarssons vidgade lektbegrepp har Hirdmans genusteori, som för-
klarar hur genus skapas av symboliska, strukturella och individuella pro-
cesser, vidgats till att omfatta alla sociala konstruktioner som påverkar 
identiteter och sociala relationer. Detta förklarar Einarsson med de olika 
lekterna (geolekt och etnolekt, som tar fasta på regional och etnisk bak-
grund, sociolekt, som hänger ihop med social tillhörighet, sexolekt, som 
är förknippad med genus, och kronolekt, som hör ihop med social ålder), 
som just speglar språkbrukarens samlade livserfarenheter och attityder. 
Einarsson vidgar även lektbegreppet genom att inte begränsa lekterna till 
produktion av tal. Han låter dem också omfatta produktion av skrift. Vi-
dare vidgar han det till att omfatta konsumtion och reception av texter 
(muntliga och skriftliga) samt handlingsberedskaper. Vi menar att denna 
utvidgning av lektbegreppet, till en språksociologisk teori och till att 
även omfatta skrivande samt attityder och värderingar som skapar hand-
lingsberedskaper, gör det möjligt att undersöka studenters skrivutveck-
ling på ett nytt sätt.  

I termer av lekter kan således studenters klass, genus, etnicitet och ål-
der studeras och beskrivas, t.ex. om något lektinslag i en människas idio-
lekt dominerar. En grundläggande tanke i det vidgade lektbegreppet är 
att de olika lekternas karaktär är föränderlig eftersom lekterna är socio-
kulturellt och historiskt bestämda. Det betyder att en ny situation, som 
universitetsstudier innebär för nya studenter, förväntas förändra en idio-
lekts karaktär. I idealfallet förväntas förändringen leda till att studenter-
na utvecklar en förmåga att skriva en akademisk prosa som ger dem möj-
lighet att hantera alla de skrivsituationer de ställs inför i utbildningen.  

Vissa språkstrukturer är mer problematiska än 
andra 
I Textverkstadsprojektet har vi uppmärksammat vissa fenomen i den 
akademiska texten som studenterna har problem med. Dessa fenomen 
kan klassificeras enligt en modell för textanalys där texten kan studeras i 
fyra olika strukturer eller dimensioner (Halliday 1985, Fairclough 1992 
och Hellspong & Ledin 1997). Till den textuella strukturen hör problem 
med ordval, ordböjning, grammatik, textbindning och disposition, dvs. 
sådant som traditionellt hör till den språkvetenskapliga forskningen. Pro-
blemen kan innebära att texten inte är korrekt enligt Svenska skrivregler 
(2000), att samband mellan olika delar är oklara eller att det är svårt att se 
var de olika delarna hör hemma i dispositionen. Till den ideationella struk-
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turen hör t.ex. problem med vilka teman som tas upp och vilka perspek-
tiv som intas – många studenter skriver om sig själva, sitt tyckande och 
sitt arbete istället för att skriva om det som förelagts dem. Till den inter-
personella strukturen hör t.ex. problem att skriva en text som svarar mot 
krav på objektivitet men också med vad texten ska göra för sin läsare: re-
ferera, jämföra, argumentera, bevisa, kritiskt granska osv. Därtill kan stu-
denterna ha problem med kontexten på så sätt att de inte förstår upp-
giften eller sin och läsarens roll. Till kontexten hör också problem med hur 
de ska hantera andra källor som de stödjer sin text på men hit hör även 
vilken hjälp de får från lärare, handledare och andra studenter. 

Hur påverkar klass, genus, etnicitet och ålder 
studenters skrivande och skrivutveckling?  
Vi menar att det är viktigt att undersöka hur studenter med olika lekter 
utvecklar sitt akademiska skrivande. Våra erfarenheter från Textverk-
stadprojektet säger nämligen att studenternas bakgrund har betydelse för 
hur de tillägnar sig skrivandet och på så vis klarar sina studier. Vi har 
t.ex. sett att flera studenter som kommer från s.k. ickeakademiska hem-
förhållanden har problem med den kontextuella strukturen medan stu-
denter som inte har svenska som förstaspråk har problem med den textu-
ella strukturen. Forskningsfrågorna som vi vill ha besvarade gäller vilken 
kompetens studenterna har när de inleder en högre utbildning och hur 
denna utvecklas efterhand som de genomför sina studier. Och vi tror allt-
så att studenter med olika bakgrund har större eller mindre problem med 
olika fenomen som rör text och skrivande.  

Kunskap om hur olika studentkategorier utvecklar sitt skrivande 
borde ligga till grund för hur skrivandet ska hanteras i högskoleutbild-
ningen för att undervisningen ska kunna anpassas efter de nya student-
grupper som numera finns i den högre utbildningen – det handlar om att 
finna förhållanden för skrivandet som i högre utsträckning än tidigare 
stödjer studenter med sådana inslag i sina idiolekter som hittills har för-
svårat framgång i skrivandet och därmed i studierna.  
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