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Förord  
Min förhoppning är att lärare på gymnasieskolan skall kunna känna igen sig 
och sin vardagsproblematik i min text, samtidigt som de får en möjlighet att 
förstå innebörden av begreppet ’skriftspråkskompetens’, så som det ter sig 
utifrån studenters och universitets perspektiv. Universitetslärare kan 
förhoppningsvis få en möjlighet att förstå den didaktiska verklighet som 
ligger bakom de nya studenternas skrivförmåga. Studenterna själva - det är 
de som är centralgestalterna i min studie - kan få hjälp med att sätta ord 
på stadieövergångsproblematiken och med egna röster beskriva hur det kan 
vara att som vuxen inskolas i nya språkliga sammanhang. 

Jag vill tacka alla som ingått i det gemensamma textbygge som avhandlings-
skrivande innebär. Tack först och främst till min mentor och handledare, Jan 
Einarsson vars visdom och kunskaper gjort licentiandtiden till en verklig lär-
domsresa. Inspirerande och gedigen handledning har också Eva Östlund-
Stjärnegårdh stått för, för vilken jag är mycket tacksam. Varma tankar går även 
till alla vänner i Nationella forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning. 
Utan Solveig Hammarbäck, Annette Årheim, Maria Lindgren, Gunilla Byrman 
och alla andra medlemmar i Forskarseminariet i svenska språket hade inte heller 
avhandlingen fått den form den har idag. Oumbärliga textkritiker och diskus-
sionspartner finns också i arenan Mångfald och stadieövergångar. Tack också till 
alla andra som uppmuntrat och stött mig under resans gång. Särskilt tack till 
mina pojkar Håkan, Victor och Carl som alltid ger mig perspektiv på min aka-
demiska vardag. 
 
 
 
Alvesta den 10 maj 2005 
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1 Studenter möter universitetets textvärldar  

1.1 Inledning 
Många nya studenter idag upplever att de inte uppfyller de krav på skriftspråklig 
kompetens som krävs inom högre utbildning. Det finns därför anledning att 
undersöka vilka omständigheter som ligger bakom de motgångar många nya 
studenter erfar i universitetets textvärldar och hur dessa motgångar upplevs. Om 
akademiskt skrivande i övergången mellan gymnasieskola och universitet hand-
lar därför den här avhandlingen. Stadieövergången till högre studier beskrivs här 
ur tre perspektiv. Det första tillhör verksamma svensklärare på gymnasieskolan 
som beskriver sin undervisning och sin inställning till det akademiska skrivan-
det. Det andra perspektivet innebär att fem nyblivna studenter ger sin bild av 
övergången till högre studier och sitt förhållande till de skriftspråkliga normer  
de möter i denna övergång. Det tredje perspektivet sätter texten i centrum  och 
innebär analys av de fem intervjuade studenternas texter. 

Det akademiska skrivandets krav på saklighet, objektivitet och anpassning till 
specifika formalia som referenssystem och citatteknik utgör ofta ett stort pro-
blem för nya studenter. Många studenttexter håller heller inte en acceptabel nivå 
i förhållande till allmänna skrivkonventioner, men också brister i textens logiska 
uppbyggnad och behandling av innehåll är vanliga. Allt som oftast saknar tex-
terna tecken på ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt och självständighet i tanke 
och formulering. Problemet med studenternas akademiska skrivande är kom-
plext och berör faktorer som klass, kön och etnicitet, men också svenskämnets 
och gymnasielärarnas roll i skapandet av en hållbar skriftspråklig kompetens. En 
nyckel till förståelsen av studenters skriftspråkskompetens finns alltså hos de 
lärare som undervisat dem i svenska språket under gymnasietiden. Andra fakto-
rer är studentens val av gymnasieprogram och den insocialisering i de kulturer 
som råder inom olika sektorer av gymnasieskolan. Studenternas kunskap om den 
traditionella universitetsundervisningens krav på texter är också avgörande för 
hur de upplever övergången till högre studier.  

Det finns ett glapp mellan den skriftspråkskompetens många elever verkligen 
har efter 12 år i skolan och den de förväntas ha på universitetsnivå. Skrivandet i 
övergången till högre studier upplevs som olika svårt för olika individer, och i 
övergången blir detta ett akut problem för många studenter. Studentröster i den 
här avhandlingen talar om hur de upplevt att svenskämnet på gymnasieskolan 
inte har räckt till i den nya diskurs som universitets textvärldar utgör. Frågan om 
vilket ansvar universitet och högskolor har för att studenterna ska införlivas i 
textgemenskapen är central. De studenter som kommer till tals i avhandlingen 
beskriver inte bara gymnasieskolans tillkortakommande, utan också universite-
tets oförmåga att synliggöra och förtydliga vilka krav som ställs på skriven text 
på den nivån. I den här avhandlingen berättar studenterna Stina, Stanislav, 
Ymer, Yolanta och Yrsa om hur erfarenheterna från gymnasieskolans svenskun-
dervisning inte räckte till i deras första skrivförsök på universitetet och lärarut-
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bildningen. Studenterna beskriver också hur ogenomskinlighet omgärdar norm-
systemet för skrivande inom högre utbildning och de uttrycker frustration över 
att de inte kan få syn på vilka normer som gäller. 

1.2 Syfte  
Det övergripande syftet med min undersökning är att förstå och beskriva stadie-
övergången till akademiska studier. Mer preciserat handlar det om lärarstudenter 
och den akademiska skriftspråkskompetens de uppvisar i övergången till högre 
utbildning. I tre delstudier undersöker jag alltså 1) vilken roll svenskämnet på 
gymnasieskolan spelar för studenterna vid övergången till högre studier, 2) hur 
de upplever sin skriftspråkskompetens i stadieövergången till universitetets 
textvärldar och 3) hur de i sina texter förhåller sig till det akademiska skrivan-
dets normer. Fokus ligger på hur individer samspelar med olika utbildningsinsti-
tutioner och hur detta manifesteras i text.  

Jag undersöker således nyblivna studenters skrivförmåga i övergången till 
högre utbildning. Min avhandling försöker också svara på frågan ”Hur ser stu-
denternas texter ut vid stadieövergången?” Jag vill, genom textanalys, beskriva 
den varierande skriftspråkliga kompetensen hos studenter som tar steget över i 
högre utbildning. Jag söker även svar på frågan ”Varför skriver studenter så 
varierande?” Genom intervjuer med verksamma svensklärare på gymnasiesko-
lan och med studenterna själva kartlägger jag möjliga bakgrundsfaktorer som 
kan bidra till förståelsen av den varierande skrivförmåga som finns i den under-
sökta gruppen.  

1.3 Grundantaganden  
Två grundantaganden utgör basen för min undersökning av sambandet mellan 
studenternas skrivförmåga och deras tidigare erfarenheter.  
• Gymnasieskolans svenskundervisning är inte likvärdig för alla elever på alla 

program (Malmgren 1992a, b, Hill 1998). Tidigare forskning om skrivandet i 
gymnasieskolan visar samma tendenser som mina undersökningar, det vill 
säga att svenskundervisningens kvalitet och innehåll varierar med gymnasie-
program. Jag antar alltså att gymnasial utbildning kan fungera som en slags 
förberedelse för framgång eller misslyckande i skrivandet vid högre studier.  

• Den breddade rekryteringen innebär allt mer heterogena studentgrupper på 
universitet och högskolor. Det medför stora variationer i studenternas skrift-
språkliga förmåga att skriva akademiska texter vid stadieövergången. 

1.4 Avhandlingens disposition  
Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till de områden som är centrala för avhand-
lingen, nämligen sociokulturell teori, forskning om skrivande i gymnasieskolan, 
stadieövergångsteori och akademisk diskurs. I kapitel 3 redogör jag för metod 
och empiriskt material. I de efterföljande kapitlen presenteras analyser av inter-
vjuer med gymnasielärare (kapitel 4) och studenter (kapitel 5) och analys av 
deras texter (kapitel 6). Resultaten sammanfattas och diskuteras i kapitel 7.  
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2 Bakgrund och forskningsöversikt  

2.1 Språkets sociala samanhang: teori och praktik 
För att förankra min undersökning i ett större sammanhang sammanfattar jag i 
detta avsnitt forskning som på olika sätt är relevant för studien. Jag har hämtat 
teoretisk kunskap från olika fält: sociokulturell teori, forskning om svenskämnet 
och skrivandet, teorier om stadieövergångar och om akademisk skriftspråks-
kompetens. 

2.1.1 Språk som redskap och maktmedel: ett sociokulturellt perspek-
tiv  
Studier av språk och språkbruk kan inte skiljas från sociala studier i tid och rum 
eller från socioekonomiska och kulturella faktorers påverkan på samhället och 
människorna i det. I detta avsnitt diskuterar jag i termer av ett sociokulturellt 
perspektiv faktorer som språk och makt i förhållande till skola och högre utbild-
ning. Den bärande huvudtanken i ett sociokulturellt perspektiv på människans 
lärande är att det är historiskt och socialt situerat (Wertsch 1991, Säljö 2000). 
Kommunikativa processer är av yttersta vikt, dels för att vi ska få tillgång till 
intellektuella redskap, dels för att vi ska kunna använda dem på rätt sätt i sitt 
sammanhang. Skolan utgör en väsentlig del av hur kunskap skapas och reprodu-
ceras i ett samhälle. Samspelet mellan elever och skolan som institution ger 
upphov till spänningsfält mellan den kunskap som krävs på olika utbildningsni-
våer och individens möjligheter att uppnå sådan kunskap. I detta spänningsfält 
finns också sättet att tänka, tala och skriva om ett visst kunskapsområde i ett 
visst socialt sammanhang, alltså det som fortsättningsvis kommer att benämnas 
diskurs (jfr Fairclough 1992). Säljö (2000) menar också att appropriering (ett 
gradvis införlivande av nya kommunikativa redskap som blir en integrerad del 
av den egna kognitionen) i skolan ofta istället blir en fråga om bemästrande. 
Bemästrande är ett slags överlevnadsstrategi som innebär att individen visserli-
gen handlar ungefärligen inom givna ramar, men att hon inte internaliserar kun-
skapen och gör den till sin egen. I skolan kan det handla om betygsmeritering 
eller att exempelvis skriva texter som är frikopplade från verkligheten och som 
ingen (mer än läraren) egentligen ska läsa. På universitetet kan det till exempel 
handla om att skriva hänvisningar inom parenteser utan att förstå meningen med 
detta.  

Wertsch (1991) för in det sociokulturella perspektivet på medierad handling 
(”handling” kommer i fortsättningen här att betyda språkhandling). Wertsch tar, 
liksom Säljö, sin utgångspunkt utanför individen och intresserar sig för mentala 
processer kopplade till kulturell och social omgivning. Vad Säljö utvecklar är 
tanken på ”redskap”, alltså hjälpmedel som står till buds i språksituationen. 
Användandet av fysiska (exempelvis hävstången, datorn eller miniräknaren) och 
intellektuella redskap (språk och tänkande) ger oss möjligheter att behärska det 
sociala och kommunikativa sammanhang vi ingår i. Vår kunskap är beroende av 
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redskap som utvecklats inom vår kultur, som till exempel det matematiska språ-
ket och artefakter som penna och papper. Detta kan utvecklas till frågor om 
makt och auktoritet: rätt kulturella redskap kan ge makt via kunskap om rätt sätt 
att tala, rätt genrekunskap och rätt referensramar enligt den aktuella diskursens 
normer. Att inte ge en individ tillgång till ett redskap är också maktutövning, 
likaså att påtvinga henne ett redskap hon inte vill ha eller ser nyttan av.  

Inom skrivandet på universitetsnivå är diskursen som sådan ett maktmedel. 
Blåsjö (2004) visar i sin avhandling vilka strategier studenter vid olika institu-
tioner använder när de söker medlemskap i den akademiska diskursen. Olika 
kunskapsbyggande miljöer med varierande social kontext använder medierande 
redskap på olika sätt. Det som utmärker den akademiska diskursen är att den 
primärt är kunskapsbyggande, vilket förklarar de akademiska texternas ”egenhe-
ter som referenser till tidigare forskning, försiktigt framförda slutsatser och 
detaljerade metodavsnitt” (Blåsjö 2004:22).  

Appropriering av de nya kommunikativa redskap som det akademiska skri-
vandet förutsätter, kräver att diskurskraven görs tydliga för studenten. Det är 
alltså föga troligt att studenten på egen hand ska kunna erövra ett akademiskt 
språk. Ett sådant erövrande kräver både individuella och institutionella insatser 
och en lärandemiljö som öppnar för en medveten utveckling av det akademiska 
skrivandet. För skrivandets vidkommande är det naturligtvis bra om man som 
skribent så snart som möjligt kan appropriera de normer som gäller för olika 
genrer inom högre utbildning. Det innebär nämligen att man inte behöver ägna 
tid och kraft åt att känna sig allmänt osäker inför krav på interpunktion, referen-
ser, rubriker, styckegränsmarkörer och andra formaliteter. Istället kan man ägna 
sig åt att formulera sitt budskap på ett så effektivt sätt som möjligt.  

2.1.2 Språk och social bakgrund i praktiken  
Bernstein (1971) hävdar med sin indelning av språkbruk i utvecklad (elaborated) 
och begränsad (restricted) kod kopplingen mellan bruket av en viss språkform 
och möjligheten att tänka utvecklade tankar. Labovs (1974) undersökningar av 
språk och tankestrukturer hos svarta pojkar i Harlem på slutet av 1960-talet 
beskriver istället hur ett språk som upplevs som undermåligt ofta kan dölja ett 
logiskt och klartänkt innehåll. De språkliga ofullkomligheter vissa grupper av 
barn visar i skolan är inte en brist på något, utan de visar snarare på en skillnad i 
tillägnandet av språkmönster. Skolan har misslyckats i sitt uppdrag att införliva 
dessa barn, menar Labov:  

Det huvudsakliga fel som vidlåter teorin om den verbala deprivationen är 
att den lägger skulden för det misslyckade resultatet av barnets uppfost-
ran på dess personliga brister. För närvarande anses dessa brister vara en 
följd av hemmiljön. Barnets misslyckande i skolan tillskrivs traditionellt 
dess otillräcklighet; men när misslyckandena antar sådana väldiga pro-
portioner förefaller det oss nödvändigt att ta i betraktande de sociala och 
kulturella hindren för inlärningen och skolans oförmåga att rätta till den 
sociala situationen. (Labov 1974:209)  
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Heath (1983) visar också att skolan inte är en särskilt bra plats för underprivile-
gierade barn att tillägna sig kunskap om den rådande diskursen, eftersom den 
baseras på den dominanta kulturens språk och språkbruk:  

These mainstream ways exist in societies around the world that rely on 
formal educational systems to prepare children for participation in set-
tings involving literacy. In some communities these ways of schools and 
institutions are very similar to the ways learned at home; in other com-
munities the ways of school are merely an over-lay to the home-taught 
ways and may be in conflict with them. (Heath 1983:97)  

Ett nyckelbegrepp hos Heath är literacy, ett begrepp som är svårt att ge en kor-
rekt svensk översättning av (för vidare diskussion av literacybegreppet, se av-
snitt 2.4.2). Det är tydligt att den skriftspråklighet som formas i många under-
privilegierade barns medvetande inte räcker till i skolans språksamhälle (jfr 
Callewaert & Nilsson 1980, Lindblad 1993, Verhoeven & Snow 2001). Inte för 
att eleverna saknar innehåll i sina tankar, utan för att språkets form inte passar in 
i rådande norm. Här kan en parallell dras till hur de studenter med icke-
akademiska bakgrunder upplever sig som otillräckliga i den akademiska miljön.  

Sociokulturellt baserade skillnader i den svenska skolan beskrivs bland annat 
av Einarsson (1984, 2000). Einarsson studerade barns talspråk, dels under en hel 
skoldag, dels genom inspelningar i på fritiden och i hemmet. Ett av syftena med 
Einarssons undersökning, förutom genusaspekten som är den dominerande fak-
torn i analysen, var att undersöka i vilken mån skolan och hemmen fostrade för 
livet utanför den privata sfären. Av familjesamtalen framkom skillnader i äm-
nesval och uttryckssätt baserade på sociokulturella faktorer med anknytning till 
klass: ”I [. . .] akademikerfamiljer finner vi alltså klara skolanknytningar i äm-
nesval och samtalsform redan under den korta stunden före avmarschen till 
skolan” (2000:25). Denna tidiga socialisationsövning inför skolverkligheten 
finns inte i arbetarklasshem i samma utsträckning. Einarsson skriver att ”akade-
mikerföräldrar leker skola med sina barn” (2000:32) och förbereder dem på så 
sätt för skolans samtalsform och diskurs.  

Klassresenärer i högskolans diskurs måste lära sig det språk som krävs i den 
nya miljön (se exempelvis Trondman 1994, Ambjörnsson 2000). Den som söker 
medlemskap i en diskursgemenskap och vill ingå i rådande kulturmönster måste 
genomgå ett identitetsbyte och ofta också ett omskapande av den egna självupp-
fattningen. I den processen är språket avgörande:  

Det finns ingenting som så tydligt påminner klassresenären att hon kom-
mer till en annan värld som just språkbruket i den nya världen. Språktill-
ägnelsen blir därför den viktigaste förutsättningen för integrationsproces-
sen i den nya världen. Den som inte förstår språket är utestängd från ut-
bildningens innehåll. Den som inte kan använda språket, muntligt och 
skriftligt, är utestängd från möjligheten att yttra sig på ett sätt så att hon 
kan bli tagen på allvar. Att vara en del av en värld är att så naturligt och 
avslappnat som möjligt kunna bruka dess språk; att inte kunna bruka dess 
språk blir beviset för att man inte tillhör denna värld utan en annan, vars 
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språk av den utanförstående och ”bättre vetande” bedömaren kan etiket-
teras som torftigt och fattigt. (Trondman 1994:385) 

En bärande del i det identitetsomskapande som studenter erfar i övergången till 
universitet och högskolor har på ett eller annat sätt att göra med språkanvänd-
ning, och då främst med skrivandet. Skrivandet tillmäts olika socialt värde i 
olika kontexter och i den akademiska världen är färdighet i akademiskt skrivan-
de en nödvändighet för framgång. Därför är individens utbildningshistoria av 
stor vikt då tillägningsprocessen av ett akademiskt språk ska beskrivas. Förut-
sättningarna för skrivandet i gymnasieskolan och forskning som belyser olika 
aspekter av skolskrivandet skildras därför nedan.  

2.2 Forskning om skolan och skrivandet 
Förutsättningar för undervisning och skolans utveckling ur ett historiskt per-
spektiv beskrivs bland annat av Isling (1988), Tarschys (1955) och Thavenius 
(1981). Förändringar i samhället (materiella villkor, social skiktning och makt-
fördelning) påverkar skolans yttre ramar för verksamheten, men även dess inre 
arbete. Jag sammanfattar nedan forskning som behandlar gymnasieskolans och 
svenskämnets utveckling i modern tid, företrädelsevis på 1990-talet och framåt. 
Dessutom summerar jag för studien relevant forskning om elever, lärare och 
skrivande. 

2.2.1 Föränderlig omvärld 
Det vore omöjligt att beskriva skolans utveckling under 1900-talet utan att ställa 
den i ljuset av den snabba samhällsutveckling som skett i det moderna samhäl-
let. Det handlar bland annat om en övergång från ett industrisamhälle till ett 
kunskapssamhälle, om en mediaexplosion som utmanar den traditionella kultur-
synen och om kommunikations- och informationsflöden som ändrat karaktär i 
ett ekonomiskt multinationellt konsumtionssamhälle. Teknologiska landvinning-
ar gör det möjligt att i datorrevolutionens och kommunikationsteknologins teck-
en, alltid vara tillgänglig och uppdaterad.  

Samhälleliga förändringar är synliga i den traditionsupplösning som är tydlig 
i ungdomsgrupperna. Skolan, liksom samhället, är mångkulturellt. Dessa stora 
förändringar får direkt påverkan på skola och utbildning. En hegemonisk och 
konservativ kultursyn dominerar skolan och inte minst svenskämnet. Att betrak-
ta den egna kulturen som särskilt värdefull för med sig besvärligheter då mång-
falden skapar motsättningar och därför upplevs som besvärlig att hantera (An-
dersson m.fl. 1999, Årheim 2003). Ziehe (1994) talar om kulturell friställning 
och menar att människor idag väljer fritt utan hänsyn till tidigare generationers 
traditioner, val eller preferenser. Livsprojekten ärvs inte längre, utan är konse-
kvensen av individens val. Tradition är inte längre en faktor att ta hänsyn till, 
utan ungdomar väljer stil, åsikter, gymnasieutbildning etc. utan att blicka bakåt. 
De många valsituationernas baksida är att de ofta blir ångestladdade. Individerna 
blir själva ansvariga för sina val och får alltså själva stå för konsekvenserna av 
exempelvis val till och inom gymnasieskolan. Hur elever resonerar kring sina 
val och effekten av dessa diskuteras av Lund (2002). 
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Ofta beskrivs skolans förändringstakt som långsam och trög i förhållande till 
det omgivande samhällets. Det talas om att vi har en gammal skola i en ny tid 
och den offentliga skoldebatten är inte nådig i sin kritik av den svenska utbild-
ningsapparaten. ”Signalorden utgörs nu som alltid av ’sammanbrott’, ’upplösan-
de kraft’, ’krav- och disciplinfri skolideologi’ och så vidare. Skurken i dramat är 
också en gammal bekant: klåfingriga skolpolitiker, byråkrater och flumpedago-
ger” skriver Magnus Persson i en av de stora dagstidningarnas debattforum 
(Dagens Nyheter 2004-01-25) i ett försök att nyansera skoldebatten, som ofta 
byggs upp av undergångsretorik och sammanbrottsmetaforer (se exempelvis 
Enkvist 2003). 

2.2.2 Gymnasieskola i förvandling 
Gymnasiepropositionen Växa med kunskaper: om gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen (1990) lade grunden för de stora förändringar som gymnasieskolan 
genomgick under 1990-talet. Kommittén för gymnasieskolans utveckling (1997) 
menar att reformen var nödvändig för att gymnasieskolan skulle kunna möta 
individens krav på livslångt lärande i en värld som ställer krav på flexibilitet, 
datorvana samt kommunikativ och social kompetens. Styrningen av skolan de-
centraliserades och kommunerna fick ansvar för att driva en ny programbaserad 
gymnasieskola.  

Gymnasieskolan regleras ytterst av Skollagen (1998) och Gymnasieförord-
ningen (1991). De styrdokument som reglerar lärarens dagliga arbete och upp-
drag finns formulerade i Läroplan för de frivilliga skolformerna (hädanefter Lpf 
1994) och de kompletterande programmålen och kursplanerna. Samtliga natio-
nella program är treåriga. Gemensamma kärnämnen (svenska, matematik, eng-
elska, samhällskunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, naturkunskap och 
religionskunskap) ger alla elever allmän högskolebehörighet.1 Programgymnasi-
et är kursbaserat och det nya betygssystemet (innehållande fyra betygssteg: Icke 
godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd) är målrelaterat. Den 
nya läroplanen och de kursplaner som följer i dess spår ger genom att de är mål-
relaterade lärarna stor frihet att utforma undervisningen på det sätt de finner 
bäst.  

2.2.3 Gymnasiekulturer  
I och med den gymnasiereform som genomfördes 1970 övertog skolan två olika 
traditioner inom svenskämnet, men uppdraget var nu att de båda skulle vara ett 
ämne. Folkskolan hade tidigare haft som huvuduppgift att fostra arbetarklassen, 
och läroverkets realskola och gymnasium hade bildat mellan- och överklassen. 
Detta betydde i praktiken att folkskolans svenskundervisning inriktats på färdig-
hetsträning och språkanvändande, medan läroverksundervisningen handlat om 
litteraturläsning och högre bildning. Praktiska fackskolor var av hävd alltid 
färdighetsbaserade. Svenskundervisningen som uppdelad i ett färdighets-

                                                 
1 Förändringar av gymnasieskolan föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet - elva steg för 

utvecklingen av gymnasieskolan (2003) Den innebär bland annat att också ämnet historia tar plats 
som kärnämne på gymnasieskolan, omfattande 50 gymnasiepoäng.  
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centrerat och ett bildningscentrerat ämne blir intressant för den diskussion som 
förs om svenskämnets plats i dagens skola. Den nya gymnasieskolan, som den 
har utvecklats sedan reformen 1994, uppvisar trots sin programstruktur som ger 
allmän behörighet till universitet och högskola, ändå en uppdelning mellan yr-
kesförberedande program å ena sidan och studieförberedande å den andra 
(Malmgren 1992a, Hill 1998, Ask 2003, Ambjörnsson 2004). Uppdelningen är 
problematisk eftersom den föranleder att undervisningen i svenska på de olika 
programmen inte bedrivs på samma sätt och med samma innehåll. Därför gene-
rerar programmen elever med olika kunskaper och färdigheter. I styrdokumenten 
är detta i sig ingen motsättning då ämnet inte behöver utformas på samma sätt på 
olika program. Problemet är att kunskaperna ska vara likvärdiga efter avslutad 
kurs, eftersom betygen berättigar eleven tillträde till akademiska studier. Lik-
formighetssträvan i styrdokumenten ger vid handen att alla elever som har av-
slutat ett nationellt program ska lämna gymnasieskolan med allmän universitets-
behörighet.  

Den nya gymnasieskolan ska alltså förbereda för studier och arbetsliv, vilket 
är nytt. Teoretisk kunskap värderas av hävd högre än praktisk och eleverna ska, 
enligt läroplanen, under sin gymnasieperiod utveckla ett analytiskt tänkande och 
anamma vetenskapliga tankemönster (Lpf 1994). Detta betyder i praktiken att de 
elever som har siktet inställt på högskolestudier och därför är studiemotiverade 
läser samma kurser i kärnämnet svenska som de som är skoltrötta och vill ut i 
arbetslivet så fort som möjligt. Hill (1998) frågar sig om inte det betyder att 
klassresan har blivit obligatorisk för dessa skoltrötta elever:  

När vi nu, bland annat för att, som det heter, tillfredsställa arbetslivets 
behov av kompetent arbetskraft, kräver av alla att de ska skaffa sig en 
grundläggande ’akademisk’ bildning även inom de yrkesförberedande 
programmen, innebär det att vi försöker göra ’klassresan’ obligatorisk? 
(1998:12) 

Hill visar i sin avhandling hur ungdomar från arbetarkulturer reagerar på och 
värderar den undervisning de tar del av på gymnasieskolan. Eleverna från yrkes-
förberedande program i Hills undersökning har oftast inte som målsättning att 
studera vidare efter gymnasieskolan. De ser istället sin framtid i arbetslivet där 
den praktiska yrkeskompetens som gymnasieskolan givit dem ska tas i bruk. Det 
är värt att notera att det är ungdomarnas inställning till högre studier vid tillfället 
då de fortfarande är kvar på gymnasieskolan som Hill har undersökt, inte hur det 
sedan i verkligheten blev. Antagningsstatistik från universitet och högskolor 
visar att gruppen studenter med yrkesförberedande gymnasiebakgrund är kon-
stant på lärosätena runt om i landet. Enligt SCB har under en tidsperiod på 10 år 
(1993-2003) gruppen studenter från studieförberedande program minskat från 56 
% till 33 %. Den studentgrupp som har yrkesförberedande gymnasiebakgrund 
håller sig konstant runt 10-13 %. Den grupp som har gjort den kraftigaste ök-
ningen är de som antingen har studieförberedande eller yrkesförberedande pro-
gram och Komvuxstudier bakom sig. De har i båda fallen nästan fördubblats, 
från 6 % till 13 %, respektive 7 % till 16 % (SCB 2004a). Rekryteringen av 
studenter med olika studiebakgrund till universitet och högskolor varierar kraf-
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tigt inom dessa ramar, eftersom en del universitet och högskolor av tradition och 
av praktiska skäl kommer att attrahera fler från den ena eller den andra gruppen. 

Förändringarna inom gymnasieskolan under 1990-talet har främst varit inrik-
tade på homogeniserande mål: lika valmöjligheter och valfrihet för alla. Möjlig-
heten att välja att inte skaffa sig universitetsbehörighet finns dock knappast, 
vilket Hills intervjupersoner menar känns betungande då de ofta uppfattar den 
teoretiska delen av sin utbildning (alltså kärnämnena) som svår, tråkig och me-
ningslös. Skolverkets kvalitetsgranskningar av gymnasieskolan visar att många 
av intentionerna med Lpf 94 inte infriats. Fortfarande finns de flesta gymnasie-
eleverna med icke godkända betyg i kärnämnena på de yrkesförberedande pro-
grammen (SOU1997:107). Detta bekräftas också av en undersökning av de 
nationella proven i svenska, där de vanligaste betygen för texter skrivna av ele-
ver på yrkesförberedande program är Icke godkänd och Godkänd (Östlund-
Stjärnegårdh 2005a).  

Malmgren kartlägger i sin avhandling Gymnasiekulturer – Lärare och elever 
om svenska och kultur (1992a) gymnasieskolans svenskundervisning utifrån 
lärarperspektiv och elevperspektiv. I undersökningen visar det sig att både lärare 
och elever har olika sätt att se på svenskämnet beroende på vilken 2- eller 3-årig 
linje läraren eller eleven tillhör. Malmgren visar på ett antal huvudmönster i de 
olika elevgrupperna och tolkar sedan dessa mönster efter sociokulturella och 
genusbetingade skillnader. Dessa skillnader är intressanta då de fortfarande 
reproduceras inom de olika gymnasieprogrammen, som alla är treåriga och in-
nehåller samma svenskkurser. Malmgren beskriver två betydande skillnader 
mellan hur eleverna på yrkesförberedande och studieförberedande linjer uppfat-
tar skola och utbildning:  

Verkstadspojkarna och konsumtionsflickorna tycks inte eftersträva den 
litterära och högkulturella bildning som naturvetar- och humanisteleverna 
håller på att socialiseras in i med varierade förtecken. [. . . ] Motsättning-
en mellan skolkultur och fritidskultur är stark för verkstads- och konsum-
tionseleverna, medan fritidssocialisationen med utveckling av litterär och 
kulturell identitet i naturvetar- och humanistfallen framstår som ganska 
analog med skolans bildningskrav. (1992:297) 

Malmgren visar hur det i de yrkesförberedande klasserna uppstår en maktkamp 
mellan den kultur som vuxenvärlden etablerat i skolan och elevernas egen kultur 
som ofta kan beskrivas som fritidscentrerad. Den tar sig konkreta uttryck i klass-
rummet då eleverna kraftfullt protesterar och motarbetar svenskundervisningens 
innehåll och upplägg, eftersom de upplever att den inte angår dem och deras 
livsvärld utan bara är ett uttryck för meningslöst tvång, makt och kontroll. På de 
studieförberedande programmen kan situationen, något förenklat sägas vara den 
omvända:  

En samverkan mellan svenskans och lärarens kultur är betydligt tydligare 
i treårsklasserna än i tvåårsklasserna. En aktiv internalisering av kulturel-
la hållningar som legitimeras av lärarna förekommer bland treårseleverna 
i högre eller mindre grad. (1992:299)  
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Drygt 14 år gått sedan Malmgrens undersökning, men forskning visar att ytterst 
små förändringar har skett mellan det linjebaserade gymnasium som Malmgren 
beskriver och dagens programbaserade. Rekryteringen till yrkesförberedande 
och studieförberedande program har heller inte förändrats nämnvärt, vare sig det 
gäller social bakgrund eller betyg från grundskolan (Eriksson & Jonsson 1993, 
Börjesson 1996, 2002). 

2.3 Svenskämnet i centrum   
Skrivutveckling sägs ofta vara alla skolämnens ansvar, men svenskämnets sär-
ställning går inte att bortse från då det handlar om läs- och skrivutveckling. 
Svenskläraren spelar en central roll i formandet av elevernas skriftspråkliga 
kompetens. I följande avsnitt ger jag en kort översikt över delar av den skriv-
forskning som kan bidra till förståelsen av analysen av mitt empiriska material. 

2.3.1 Svenskläraren  
Delar av skolforskningen sätter läraren och aspekter på dennes yrkesutövning i 
fokus. Goodson m. fl. (1996) menar att i det här sammanhanget är viktigt att 
framhäva lärares egna personliga röster. Lärares praktik är nämligen så nära 
knuten till deras person att det är viktigt att lyfta fram individen i forskning om 
lärares identitet och yrkesutövning. Ett paradigmskifte inom lärarforskningen 
har inneburit att synen på läraren som enbart en statisk förmedlare av kunskap 
inte längre är aktuell: 

From the new perspective of personal agency, this technical view of 
teaching and teacher development has been challenged by an emphasis 
on personal voice and empowerment and a view of the teacher him- or 
herself both as a source of practices and, indeed, as an educative medium. 
(Carter & Doyle 1996:120)  

Mycken kunskap om undervisning kan hämtas i spänningsfältet mellan lärarens 
undervisningskontext och hennes personliga bakgrund. Lärares livsberättelser 
studeras bland annat av Huberman m.fl. (1993), Hargreaves (1994) och Holm-
gren (2005). Rhöse låter i sin avhandling Läraridentitet och lärararbete – Fem 
livsberättelser (2003) lärarnas egna röster höras och ger på så sätt en bild av 
deras verklighet och erfarenheter. Efter samtalsintervjuer med ett antal aktiva 
lärare konstruerar Rhöse deras fem individuella livsberättelser och vill på så sätt 
skriva fram dem som arbetar i skolan och genom deras berättelser ”förstå och 
tolka hur olika läraridentiteter formas i olika historiska och sociala samman-
hang” (2003:21). Malmgren (1992b) undersökte genom samtalsintervjuer lärares 
föreställningar om den egna praktiken och deras ämneskonceptioner. Malmgren 
utgick från dåvarande läroplan Lgr 80 och de omställningar som lärarna upplev-
de i förhållande till införandet av det så kallade Supplement 80. Delar av min 
avhandling har inspirerats av Malmgrens undersökning. För en övergripande 
genomgång av aktuell forskning om lärare och lärares livsberättelser, hänvisas 
till Carter & Doyle (1996). 
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2.3.2 Skrivandet i centrum - ett historiskt perspektiv 
Ett exempel på en tidig undersökning av ovana skribenters skriftspråkliga kom-
petens är Cederblad & Wennerström-Hartmanns Beväringssvenska (1940). Mot 
ersättning (cigaretter och pengar) skrev 250 värnpliktiga texter till rubriken 
”Vad jag hittills sett av livet”. Resultatet blev texter som i mycket skiljer sig från 
moderna skribenters, men det visade sig också att många av de problem som 
beväringarna kämpade med i sitt skrivande också är desamma för nutida ovilliga 
elever som skriver i en skolkontext. (För en utförlig språklig jämförelse mellan 
beväringar och yrkeselever på gymnasieskolan, se Hammarbäck 2005.) 

Hultman & Westmans Gymnasistsvenska (1977) ger en detaljerad beskriv-
ning av elevtexter skrivna av gymnasister med avseende bland annat på syntax, 
ordförråd och statistisk fördelning mellan ordklasser. Elevtexterna jämförs med 
brukstexter som läromedel, tidningsartiklar, debattartiklar och broschyrer med 
den slutsatsen att bruksprosan i jämförelse med elevspråket har mer förtätad 
information på ett enklare språk. Gymnasistsvenska är både viktig och intressant. 
Vilken skriftspråklig kompetens en gymnasist ska ha för att fungera i samhället 
och hur denna kompetens ska kunna beskrivas och motiveras på olika program 
är frågor som fortfarande behöver diskuteras 25 år efter Hultmans och West-
mans genomgång. (Om gymnasisters skrivande ur ett historiskt perspektiv, se 
även Lötmarker 2004 och Ullström 2002.)  

2.3.3 Skrivprocess och skrivpedagogik 
Under 1980- och 1990-talen växte intresset för en processorienterad skrivpeda-
gogik fram och ett nytt sätt att se på skrivandet blev allt vanligare inom den 
svenska skolan. Den antika modellen för retorisk framställning (exempelvis 
Cassirer 1997) ligger till grund för den processorienterade skrivpedagogiken och 
textproduktionen. Textskapande innebär med det här synsättet att en process, 
skrivandet, står i fokus snarare än en produkt, alltså texten, i sig. Även om den 
processorienterade skrivpedagogiken delats i många olika riktningar (för en 
översiktlig genomgång, se Björk & Blomstrand 1994), förenas de av den vy-
gotskianska tanken att språk och tanke står i dialogiskt förhållande till varandra 
(Vygotskij 1986). Eleven är i det skrivprocessinriktade klassrummet en aktiv del 
av processen, som innehåller moment som loggboksskrivning och responsarbete 
med både kamrater och lärare. 

Förhållandet mellan produkt och process har särskilt intensivt studerats i 
Norge. I projektet Skrive-Puff samspelar forskning om processorienterade skriv-
sätt och en pedagogisk kontext där responsarbete är en central del (Berge 1994, 
Evensen & Moslet 1994). Distinktionen mellan att skriva för att lära och att 
skriva för att kommunicera utvecklas också i Dysthes (1996) forskning om det 
flerstämmiga klassrummet. Svensk forskning om skrivprocessen och förhållan-
det mellan tanke och text i elevtexter (se exempelvis Garme 1988, 2002 m.fl.) 
hämtar ofta inspiration från Norge och den forskning som pågår där. I Sverige 
fick dock skrivprocessen aldrig så starkt fäste som i Norge och mycket av den 
skrivundervisning som finns på skolorna idag är fortfarande mer produktoriente-
rad än processorienterad (jfr Skolverkets kvalitetsgranskning 2000, nedan).  
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2.3.4 Skolan - en likvärdig skrivmiljö? 
Skolskrivande och elevspråk är ett stort forskningsområde som rymmer många 
olika angreppssätt. Skolverket beskriver sin rapport Läs- och skrivprocessen som 
ett led i undervisningen (2000) hur undervisning i svenska går till i olika under-
visningsmiljöer i den svenska skolan. Två huvudfrågor ställdes, nämligen om 
skrivprocessen betraktas som ett centralt incitament för språkutveckling och om 
eleverna får ingå i meningsfulla kommunikativa sammanhang där deras läs- och 
skrivutveckling främjas. Skolverket fann tre huvudtyper av miljöer för läs- och 
skrivutveckling i skolan, så kallade A-, B- eller C-miljöer. Dessa miljöer gick att 
urskilja i de klassrum där läsning och skrivande pågick inom svenskämnets ram 
från förskola till gymnasium. A-miljöerna karaktäriseras av ett systematiskt och 
medvetet användande av skrivprocessen i ett utvecklingsperspektiv, öppen 
klassrumskultur, progression, tematiska studier och ett meningsfullt kommuni-
kativt och flerstämmigt sammanhang. A-miljöer återfinns i förskolan och hos 
enskilda lärare, men mer sällan på gymnasiet. En B-miljö är i sin tur resultatet 
av att användandet av skrivprocessorienterade arbetssätt varken är systematiskt 
eller helt genomfört. Miljön är inte flerstämmig, utan till största delen reprodu-
cerande. Tema och ämnesintegrering förkommer sparsamt. B-miljöerna åter-
finns ofta inom ramarna för gymnasieskolans svenskämne. Allra sämst ställt är 
det i C-miljöerna där skrivprocessens roll i läs- och skrivutvecklingen är helt 
obeaktad. I C-miljöerna förekommer isolerad färdighetsträning, läromedelsstyr-
ning och avsaknad av det kommunikativa sammanhang som skulle kunna främja 
läs- och skrivutvecklingen hos eleverna. Till C-miljöerna hör enligt Skolverkets 
granskning ofta undervisningen i svenska som andraspråk och delar av den tidi-
ga läs- och skrivinlärningen. De flesta undervisningstillfällen som Skolverket 
utvärderat rör sig mellan B- och C-nivån (2000).  

I sin forskning om gymnasieskolans textvärldar och genrebegrepp visar Ny-
ström (1999, 2000) att gymnasister lär sig behärska få genrer under sin skoltid 
och att det råder stor skillnad mellan de skrivkulturer som utvecklas på de olika 
programmen, något som också bekräftas av olika elevgruppers framgång på de 
nationella proven (jfr Östlund-Stjärnegårdh 2005a). Gymnasieelevernas begrän-
sade genrerepertoar inbegriper enligt Nyström oftast berättande text och inte lika 
ofta kompetens i utredande skrivande. Hultman (1989) menar att formellt skri-
vande är själva poängen med skriftspråket i det samhälle som utgör arenan för 
gymnasieelevernas framtid. Ofta upplevs detta som svårt och den skrivande 
eleven glider inte sällan över i berättande text, som är väl inövat och känns hem-
tamt:  

I gymnasieskolan måste eleverna lära sig skriva diskursivt om de alls ska 
lära sig det under sin skoltid. Denna övergång från berättandet i mer eller 
mindre fria former till den resonerande och utredande genren är smärtsam 
för många elever. Här handlar det om färdigheter man inte lär sig på egen 
hand. De kräver systematisk och tålmodig träning. (1989:136) 

Perspektiv på skrivande i gymnasieskolan med lärarfokus finns också hos Öst-
lund-Stjärnegårdh (2002), som undersöker hur bedömande lärare identifierar 
underkända texter inom ramen för de nationella proven i svenska. Hur lärarstu-
denter gör bedömningar av texter undersöks av Nielsen (2003) m.fl. Bergman-
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Claesson (2003) vidgar fältet när hon undersöker hur bedömningar av text görs 
och vilka kommentarer svensklärare på olika gymnasieprogram gör i elevernas 
texter. Bergman-Claesson visar att lärarnas kommentarer skiljer sig både i inne-
håll och utformning mellan de studieförberedande programmen och de yrkesför-
beredande. Elever på yrkesförberedande program får ofta kommentarer som på 
olika sätt ska kännas personliga och uppmuntrande så att eleven vill skriva igen. 
På de studieförberedande programmen råder större stränghet vad gäller skrift-
språkskonventioner och värdering av genrekompetens. Även om undersökning-
en visar på skillnader som kan tillskrivas de deltagande lärarnas personlighet 
eller den undersökta skolans elevsammansättning, är resultatet intressant att 
ställa i förhållande till den skriftspråkliga förmåga många studenter visar då de 
går över i högre utbildning.  

2.4 Stadieövergångar och akademisk skriftspråkskompetens  
Följande avsnitt har inspirerats av resonemang om stadieövergångsproblematik 
inom den tvärvetenskapliga diskussionsarenan Mångfald och stadieövergångar 
vid Växjö universitet. Modellen nedan finns även beskriven i Ask & Sandblad 
(2003) och i Ask m.fl. (2005).  

2.4.1 Stadieövergångar – en modell  
Utbildningspolitiska satsningar har som nämnts starkt förändrat studentgrupper-
nas sammansättning på universitet och högskolor. I teorin och enligt utbild-
ningssystemets egna styrdokument har alla samma möjligheter att lyckas, medan 
det i praktiken blir tydligt att en individs livschanser påverkas av faktorer som 
klass, kön och etnicitet (Garpelin 1997, 2003). Förhållandet mellan sociokultu-
rell bakgrund och gymnasieval visar sig föga förvånande rymma aspekter på 
kulturellt kapital, föräldrars utbildning och graden av primär akademisk sociali-
sering i hemmet. Det kvantitativa inträdet i postgymnasiala studier är statistiskt 
väl undersökt och utredningar visar entydigt att det svenska högskolefältet är 
tämligen stabilt i fråga om social struktur (Broady & Börjesson 2002, Börjesson 
2002).  

I en stadieövergång blir skillnader i skrivfärdighet och diskursiv förförståelse 
tydlig mellan dem som känner till utbildningskontextens språkliga mönster (jfr 
mainstreambarnen hos Heath 1983) och dem som inte gör det (jfr Trondman 
1994, Ambjörnsson 2000). Stadieövergången aktualiserar individens problema-
tiska förhållande till institutionen. I främst anglosaxisk forskning är studentper-
spektivet på stadieövergången till högre utbildning väl beskrivet (Gardner & 
Upcraft 1989, Barefoot 2000), men också på svenska universitet (Rönnbäck 
1994, Persson 1996, Strand 2000) uppmärksammas denna övergång. I dessa 
undersökningar av studenters upplevelse av första året inom högre utbildning 
framkommer osäkerhet om allmänna sociala och organisatoriska problem, så 
som att inte hitta på campus, att inte få vänner och att känna sig vilsen och en-
sam i den nya omgivningen. Också problem med att utveckla studieteknik och 
självdisciplin är vanliga. Hur övergångsproblemen manifesteras i text av dem 
som gör övergången mellan svensk gymnasieskola och högre utbildning är rela-
tivt outforskat. Men problemet är av vidsträckt nationell natur. Om det vittnar 
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uppkomsten av språkliga projekt som textverkstäder som ger språklig hjälp till 
studenter (se exempelvis Strand 2000, Blückert 2002). Dessa satsningar syftar 
till att övergången ska harmonieras, och blir en slags ”inskolning” för vuxna där 
övergången mellan stadierna osynliggörs.  

En stadieövergång definierar jag som en individuell och social passage mel-
lan två skeden i en utveckling. Modellen nedan illustrerar hur en individ rör sig 
mellan skede 1 och 2 genom en passage där en lossbrytningsprocess (jfr Trond-
man 1994) är central. Lossbrytning innebär att en individ lämnar skede 1 (ex-
empelvis gymnasieskolan) och påbörjar inträdet i skede 2 (universitetsvärlden).  

Passage 
Lossbryning

Skede 2 
Inträde

Skede 1 
Integrering

 

Figur (1). Modell för stadieövergångens faser.  
 
Under passagen samverkar dessa två processer som självklart kan innehålla 
olika aspekter av övergångsproblematik. I min undersökning handlar det dock 
övervägande om individens förmåga att anpassa sig till skriftspråkliga konven-
tioner och hennes förhållande till institutionens textvärldar, men också något om 
vad själva lossbrytningsfasen kan betyda allmänt för studenten, eftersom deras 
allmänna välbefinnande påverkar passagen till skede 2 och universitetets text-
världar.  

Det ska också nämnas att faserna i modellen ovan inte är så statiska som de 
kan verka i en modell. Vid en passage bör kampen mellan individernas erfaren-
heter och de institutionella normerna vara som hårdast. Studenterna måste för-
hålla sig till de institutionella normer som de ännu inte har kompetens för att 
anpassa sig till, men som de söker kunskap om. Efter hand erövrar individerna 
kunskap om dessa normer, och de blir så småningom medlemmar i diskursge-
menskapen (jfr Ledin 1997). Det mest avgörande för individens framgång i den 
textbaserade värld som högre utbildning utgör är alltså hennes förmåga att eröv-
ra det akademiska språket. I avsnitt 7.3.1 kommer jag att placera in de fem stu-
denter som ingår i studien i modellen och vidare diskutera vilka problem och 
möjligheter som ryms i stadieövergången. 

2.4.2 Akademisk skriftspråkskompetens 
En student som utforskar en ny textvärld bör sträva efter att skriva in sig i en 
ämneskultur. Att detta inte är en enkel sak beskriver Ehn & Löfgren (2004) då 
de granskar hemlighetsstrukturerna och ogenomskinligheten i högre utbildning 
där det outsagdas betydelse är central: ”Konventionerna är en ordningskatekes 
som disciplinerar skrivandet, dess kraft ligger i det försåtliga viskandet om grän-
ser som blir synliga först när de överskrids på fel sätt” skriver Ehn & Löfgren 
(2004:74). Skrivandet är ett av de redskap (jfr Blåsjö 2004) som det är nödvän-
digt att vara förtrogen med för att bedriva framgångsrika studier vid universitet 
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och högskola. De redskap som är oumbärliga att känna till för att texten ska bli 
accepterad är dock inte alltid så lätta för nya studenter att få att kunskap om. 

I detta sammanhang (främst inom anglosaxisk forskning) ligger det nära till 
hands att tala om academic literacy. En inriktning utgörs av genreforskning och 
företräds av bland andra Swales (1990), Freedman & Medway (1994), Bhatia 
(1993) och Berkenkotter & Huckin (1995). Denna forskningsinriktning har en 
social profil och ser i genrestudier möjligheten att undersöka hur olika samhälle-
liga institutioner hanterar sin kunskapsmassa, hur de producerar och praktiserar 
kunskap. Forskning om ’academic literacy’ med fokus på kontextens betydelse 
för individens språkhandlingar företräds av bland annat av Street (1995). På 
liknande sätt har Freedman (1987) studerat juridikstuderandes inträde i de juri-
diska språkvärldarna. Hur studenter lär sig en ämnesspecifik genre eller ett spe-
cifikt fackspråk utreds av bland annat av Blåsjö (2004). 

Ett något enklare sätt att beskriva studenters skrivutveckling i en övergångs-
fas är att tala om akademisk skriftspråkskompetens. Begreppet är en försvenskad 
tolkning av det något vidare ’academic literacy’. En möjlig svensk översättning 
av ’literacy’ skulle kunna innehålla formuleringar som språkhändelse, språklig 
praktik, språkande, läs- och skrivförmåga i olika sociala praktiker etc. Literacy, 
eller språkskapande, handlar ju inte bara om att kunna läsa och skriva utan även 
tala och kunna ingå i en diskurs, att kunna visa upp sin förmåga i tal och skrift 
och kanske också att tycka om att göra detta. I den här avhandlingen kommer 
jag genomgående att använda akademisk skriftspråkskompetens när jag resone-
rar om de studenttexter som ingår i studien. 

2.4.3 Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken 
Vetenskapligt skrivande är, liksom allt skrivande, historiskt och kulturellt situe-
rat. Forskare har länge rapporterat sin forskning genom att använda sig av stan-
dardiserade textmönster med specifika krav. De krav som får utgöra en prelimi-
när definition på akademiskt skrivande är: krav på klarhet, genomskinlighet, 
objektivitet, god akribi, analys, anpassning till rådande skriftspråksnormer och 
ett utvecklat kritiskt-analystiskt förhållningssätt (Svensson 1995, Dysthe m.fl. 
2002, Lindstedt 2002). 

Blåsjö betonar diskursbegreppets ”förening av språkbruk och kunskap” 
(2004:19) och skiljer mellan akademisk och utom-akademisk diskurs. Utanför 
akademin finns självklart också avancerade kunskaper och språkbruk (Karlsson 
2003, 2005 Karlsson & Ledin 2004), men det som utmärker den akademiska 
diskursen är att den primärt är kunskapsbyggande, vilket förklarar de akademis-
ka texternas speciella utformning med referenssystem, noggranna redogörelser 
för metod och material och konventionaliserad formalia (jfr Blåsjö 2004). I den 
här avhandlingen ger jag exempel på hur studenter i grundutbildningen i sitt 
skrivande visar att de saknar kunskap om den diskurs de skriver inom och vilka 
uttryck detta tar sig deras texter. Jag resonerar också om olika utbildningsnivåers 
ansvar och om vilka krav som egentligen är rimliga att ställa på studenters skri-
vande i grundutbildningen. När jag diskuterar exempel ur studenttexter använder 
jag Greens syn på literacy (1999). Green menar att tre kompetenser samverkar 
och kombineras inom begreppet ’literacy’. Greens enkla kategorier behandlar 
därför textens yta (operational literacy), studentens diskursmedvetenhet (cultural 
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literacy) och kritiska tänkande (critical literacy). Fortsättningsvis använder jag 
mina egna svenska översättningar för de tre kompetenserna: operationell kompe-
tens (textens språkliga yta och hur väl den svarar mot gängse skrivkonventio-
ner), diskursiv kompetens (studentens medvetenhet om det akademiska skrivan-
dets specifika hantverk) och kritisk kompetens (studentens kritiskt-analytiska 
förhållningssätt till egna texter och andras). För en mer detaljerad beskrivning av 
analysmodellen hänvisas till avsnitt 3.5.3. 

2.4.4 Interimtexter på väg  
De texter som ligger till grund för analys i den här avhandlingen produceras 
under passagen mellan gymnasieskolan och högre utbildning. Dessa texter kan 
självklart innefatta många olika inslag av heterogenitet. De språkliga och inne-
hållsliga variationer som uppstår kommer jag att beskriva i termer av interimtext 
och målspråk. Begreppen är hämtade från forskning om andraspråkinlärning där 
man talar om interimspråk och målspråk (jfr t.ex. Kotsinas 1985, Cummins & 
Swain 1986, Bergman 2001). Målspråket är det språk som inläraren håller på att 
lära sig, medan interimspråken är de språkliga varieteter som inläraren använder 
på sin väg mot att behärska målspråket. Interimspråk betecknar alla de nivåer 
och typer av språkbehärskning som finns i spannet mellan att inte kunna något 
alls och att helt behärska språket (se även Ask & Sandblad 2003). Individens 
språk ställs mot institutionens och konventionens krav på akademiskt skrivande, 
och studenterna positionerar sig genom att uppvisa olika typer av interimtexter 
på vägen mot ett akademiskt målspråk. Hur dessa interimtexter tar sig olika 
uttryck i praktiken visar jag i analysen av fem studenttexter i kapitel 6. 

När jag beskriver studenters texter med termerna interimtext och målspråk  
innebär det att jag förhåller mig öppen för tanken att skrivutveckling måste kun-
na innebära att studentens texter visar brister på olika nivåer och att det är något 
som är naturligt i en utvecklingsfas. Användningen av interimtextbegreppet i 
förhållande till studenttexter är ett nytt grepp som jag prövar i denna avhandling.  
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3 Metod och material  

3.1 Metodiska val 
Det underlag som undersökningen grundar sig på består av kvalitativa forsk-
ningsintervjuer med verksamma lärare i svenska på gymnasieskolan och med 
lärarstudenter från den första terminen på lärarutbildningen vid Växjö universi-
tet. Dessutom analyseras fem exempeltexter ur en korpus med studenttexter. 

3.1.1 Intervjumetod 
Valet av kvalitativ forskningsintervju som metod grundar sig på att jag ville 
”förstå människors sätt att resonera eller reagera” (Trost 1994:16) i förhållande 
till svenskämnet på gymnasieskolan och till skrivandet på universitetet. Genom 
analys av intervjuerna kan jag urskilja skiftande attityder och handlingsmönster 
hos lärare i verksamheten och hos studenter som bär med sig erfarenheter av 
svenskämnet i övergången till universitetet. Kvalitativ forskningsintervju an-
vänds ofta i ämnesdidaktisk och pedagogisk forskning, både nationellt och in-
ternationellt (Dysthe 1996, Fritzén 1998, Hill 1998, Rhöse 2003). Forskning 
inom svenskämnet har ofta en fenomenografisk ansats och handlar om att under-
söka ”subjektiva uppfattningar om undervisning” (Malmgren 1992b:15). Avsik-
ten med intervjuerna är inte att hitta en representativ bild av den typiske svensk-
läraren (jfr Löfqvist 1998, som utifrån en kvantitativ undersökning gjorde statis-
tiska beräkningar på lärares skattning av olika moment i svenskämnet) utan jag 
beskriver enskilda individers uppfattningar som tillsammans kanske kan säga 
något om hur det kan se ut i olika skrivmiljöer i gymnasieskolan.  

Med inspiration hämtad från Malmgren (1992b) och McCracken (1988) gjor-
des både lärar- och studentintervjuerna ”svagt inramade”, eller halvstrukturera-
de, vilket innebar att det visserligen fanns ett antal i förväg formulerade grund-
frågor, men att informanten fick prata tämligen fritt så att intervjun i mångt och 
mycket liknade ett vanligt samtal. Följdfrågor och avvikelser från ämnet tilläts 
och uppmuntrades i den mån det tillförde nya vinklingar inom intresseområdet. 
Min avsikt var att i likhet med Malmgren att ”på ett explorativt sätt utforska 
respondentens föreställningsvärld” (1992b:15). Det var viktigt för mig att låta 
informanten prata fritt och inte känna sig bunden av mig som intervjuare. Infor-
manternas skiftande öppenhet och vilja att tala om sig själva som yrkespersoner 
och lärarstuderande, gjorde att intervjuerna kom att skilja sig mycket från var-
andra. För att inte hamna i en alltför spretig tolkningssituation, såg jag under 
samtalens gång till att informanterna berörde de grundfrågor om social kontext 
och förberedelse för akademiskt skrivande som utgör kärnan i min undersökning 
(se avsnitt 3.3.2). 
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3.2 Urval  
Nedan beskrivs urvalet av de svensklärare och lärarstudenter som medverkar i 
undersökningen. 

3.2.1 Svensklärare på gymnasieskolan 
De sammanlagt 11 lärare som ingår i studien är yrkesverksamma i ett större 
område i Sydsverige. Urvalet baseras på frivilligt deltagande. En skriftlig inbju-
dan gick ut till alla gymnasieskolor i ett visst län, men tillströmningen av infor-
manter var för liten, och området vidgades därför något. De informanter som 
deltar i undersökningen ger en bild av lärarna på några skolor i södra Sverige, 
både på mindre orter och i stadsmiljö. I undersökningen ingår 5 kvinnor och 6 
män (alltså ca 45 % kvinnor), vilket i stort sett motsvarar könsfördelningen 
mellan manliga och kvinnliga lärare landet i stort. Enligt Statistiska centralbyrån 
uppgår antalet kvinnliga gymnasielärare i landet 2003/2004 totalt till 48,1 % 
(SCB 2004b). 

Två av informanterna är formellt obehöriga, men har anställning som lärare. 
Dessa två lärare läser in formell behörighet samtidigt som de arbetar. Yrkeserfa-
renheten hos övriga intervjuade lärare varierar från 3 till 25 år i yrket. En av 
informanterna verkar som svensklärare på en friskola, en annan undervisar på 
Komvux och en tredje har hela sin tjänst inom svenska som andraspråk på en 
kommunal gymnasieskola. Övriga åtta arbetar på yrkesförberedande och studie-
förberedande program på kommunala gymnasieskolor. Undervisningsbehörighe-
terna varierar från den vanligaste formen, svenska i kombination med engelska 
eller något annat modernt språk, till svenska i kombination med andra undervis-
ningsämnen som historia, religion och media.  

3.2.2 Lärarstudenter 
Valet av studenter på lärarutbildningen som empiriskt material grundar sig på att 
jag genom min egen undervisning där har tillgång till de texter som producera-
des inom utbildningens första termin. Av de 4032 studenter som under höstter-
minen 2002 påbörjade sin lärarutbildning sorterades de fram som gick direkt 
från gymnasiet till Växjö universitet samma år. Detta gjordes med hjälp av en 
sökning i databasen LADOK vid antagningsenheten vid Växjö universitet. To-
talt hade 70 av 349 studenter kommit direkt från gymnasieskolan till lärarutbild-
ningen. Valet av denna grupp grundar sig på att jag vill undersöka den skrift-
språkliga kompetensen hos studenter som inte har erfarenheter av någon annan 
svenskundervisning än den de tagit del av på gymnasieskolan. På så vis hoppas 
jag kunna ställa deras erfarenheter från gymnasieundervisningen mot den språk-
liga kompetens de visar vid början av sina universitetsstudier. Endast en infor-
mant (senare kallad Yrsa) avviker från det allmänna mönstret då hon utöver ett 
yrkesförberedande program har Komvux-studier och folkhögskoleutbildning 
med sig till universitetet och därför är några år äldre än de andra. Yrsas delta-
gande motiveras av sammansättningen av svensklärare i studien. För att inter-
vjun med en svensklärare på Komvux ska kunna värderas bör en även en stu-
                                                 
2 Efter avhopp eller ej fullföljd kurs i svenska räknar jag med 349 verksamma studenter fortsätt-

ningsvis.  
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dentinformant ha erfarenheter av den skolformen. Därför lottades Yrsa fram ur 
en grupp studenter med ”övrig utbildning”, det vill säga Komvux, folkhögskola 
eller utländsk gymnasieutbildning. Yrsas erfarenheter från fler skolformer är 
vanlig i den stora gruppen av studenter. Vägen till universitetet är sällan rak, 
utan många studenter söker sig fram på olika vägar innan de hittar sin plats. 
Yrsa är en av dem.  

De 70 studenterna sorterades sedan efter den gymnasieutbildning de har erfa-
renhet av. Av hela den gruppen kom 59 % (41) av studenterna från studieförbe-
redande program, 31 % (22) från yrkesförberedande program och 10 % (7) hade 
övrig utbildning, dvs. Komvux, folkhögskola, eller utländsk gymnasieutbild-
ning. Urvalet är i stort sett representativt för hela den stora gruppen när det gäll-
er fördelning mellan kön och gymnasiebakgrund. Genom lottdragning sorterades 
9 informanter ut: fem från studieförberedande program och fyra från yrkesförbe-
redande program. Till dessa fördes också Yrsa, studenten med erfarenhet från 
yrkesförberedande program samt ”övrig” utbildning: Komvux och folkhögskola. 
Studenterna kontaktades för intervju. Det visade sig svårt att hitta alla studenter, 
någon avböjde medverkan och urvalsprocessen fick vid ett tillfälle göras om 
med en ny lottdragning så att jag till slut fick fram 10 informanter.  

Av de 10 intervjuade studenterna valdes slutligen fem intervjuer ut för mer 
ingående analys. Urvalet är strategiskt på så vis att jag ville undersöka studenter 
som befinner sig i gränslandet mellan godkänd och underkänd vid sitt första 
skrivförsök på universitetet. Dessutom ville jag ha representanter för både stu-
dieförberedande och yrkesförberedande program och någon med erfarenhet av 
svenska som andraspråk. Fördelningen av studentinformanter blev slutligen 
följande:  

Kvinna med bakgrund på studieförberedande program 

Kvinna med bakgrund på yrkesförberedande program och med erfarenhet 
av svenska som andraspråk 

Kvinna med bakgrund på yrkesförberedande program och med erfarenhet 
av övrig utbildning  

Man med bakgrund på yrkesförberedande program 

Man med bakgrund på studieförberedande program och med erfarenhet 
av svenska som andraspråk  

3.3 Genomförande 
Nedanstående beskrivning ger en bild av hur intervjuerna genomfördes prak-
tiskt, vilka frågor som ställdes och hur intervjupersonernas anonymitet har beak-
tats. Dessutom redovisas resonemang om kategoriseringen av lärare och studen-
ter. 

3.3.1 Intervjusituationen 
Lärarna intervjuades en och en på sina arbetsplatser med undantag för två inter-
vjuer som gjordes på annan plats. Intervjuerna tog ca en timme i anspråk. Infor-
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manterna informerades om de etiska regler som gäller för humanistisk forskning 
(HSFR 2002) och garanterades anonymitet både för sig själva som enskilda 
personer och för sin arbetsplats, den aktuella skolan. 

Studentintervjuerna genomfördes på universitetet och tog i genomsnitt en 
halvtimme. Studenterna informerades också om de etiska regler som är aktuella i 
den här typen av forskning. Totalt åtta intervjuer transkriberades, men till två 
finns istället för inspelning noggranna anteckningar gjorda i efterhand. Skillna-
den i tidsåtgång mellan lärar- och studentintervjuer indikerar respektive inter-
vjugrupps vilja och intresse av att prata om svenskämnet. 

3.3.2 Forskningsfrågor 
Mina forskningsfrågor3 i lärarintervjuerna kan delas in i tre olika perspektiv. 
Vad jag ville undersöka i lärarintervjuerna var: 

1. Utbildningssociologiskt perspektiv: Hur förhåller sig läraren till den 
sociala kontexten? Hur ser svenskämnet ut på olika gymnasieprogram?  

2. Professionellt perspektiv: Vilken är lärarens inställning till styrdoku-
menten?  

3. Praktiskt-pedagogiskt perspektiv: Vilken förberedelse för akademiskt 
skrivande får eleverna?  

De frågor som ställdes i studentintervjuerna speglar dem i lärarintervjuerna i 
så stor omfattning som möjligt. Det som utmärker frågorna i studentintervjuerna 
är att det finns ett fokus på övergången till universitetet och på svenskämnet i 
förhållande till den övergången. De tre övergripande områden jag ville veta mer 
om var:  

1. Social bakgrund: Föräldrarnas yrken? Hur gick valet till gymnasiesko-
lan till? Finns det akademiker i familjen? Har studenten känt stöd från 
dem i så fall? Hur har omgivningen reagerat på att studenten börjat stude-
ra på universitetsnivå?  

2. Svenskämnet på gymnasieskolan: Hur upplevdes svenskämnet på 
gymnasieskolan? Vad innehöll det? Kursplanerna i svenska – hur använ-
des de? Finns det ”olika svenskämnen” beroende på program? Vad är i så 
fall skillnaden? Skrivundervisningen i praktiken: Vilken typ av skrivande 
kom studenten i kontakt med på gymnasieskolan?  

3. Stadieövergången till högre utbildning: Hur har det varit allmänt att 
börja på universitetet? Hur har det varit att komma in i den språkliga kul-
turen på universitetet? Upplevs någon koppling mellan gymnasieskolans 
svenskundervisning och skrivandet på universitetet? Upplevs gymnasie-
skolans svenskundervisning som förberedande för universitetsstudier?  

                                                 
3 Intervjuguiden i sin helhet återfinns som bilaga. 
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3.3.3 Anonymitet  
Lärarnas och studenternas anonymitet och integritet garanterades, som sagt, 
muntligen vid intervjutillfället. Därför har platser och förhållanden som kan röja 
den enskilde informantens identitet förvanskats eller utelämnats ur texten. Detta 
är särskilt viktigt för en student med flyktingbakgrund, här kallad Yolanta, som 
av personliga skäl absolut måste vara oidentifierbar i texten. Hon har läst och 
godkänt stycke 5.2 där hennes porträtt läggs fram. Övriga informanter har inte 
tagit del av sina personporträtt eller intervjuanalyser. En av lärarna uttryckte 
också ängslan för att kunna bli identifierad i den färdiga texten. Detaljer rörande 
dennes specifika arbetsplats har utelämnats utan att det har påverkat tolkning 
och analys. Min ambition är att i min redovisning ligga så nära transkriptionen 
det går utan att avslöja detaljer som kan röja någon av de intervjuades identitet.  

3.3.4 Kategorisering av lärare och studenter  
Lärarna i studien är indelade efter vilka undervisningsgrupper de hade vid tiden 
för intervjun. Den kategorisering i studieförberedande och yrkesförberedande 
program som gjordes är inte oproblematisk och indelningen väcker många frå-
gor. Den officiella hållningen är att det inte finns något stöd för en indelning 
mellan studieförberedande och yrkesförberedande program i något av styrdoku-
menten, där alla nationella program i någon mening kan sägas vara studieförbe-
redande, eftersom de ger allmän behörighet till högre studier:  

Skolverket menar att begreppen som används i förslaget: ”gymnasial yr-
kesutbildning” och ”teoretiskt program” […] inte bör användas. I Skol-
verkets gymnasieutvärdering användes begreppen ”program med yrkes-
ämnen” resp. ”studieförberedande program”, men även dessa benäm-
ningar har kritiserats. Elever på alla nationella program läser teoretiska 
ämnen och samtliga nationella program ger grundläggande behörighet till 
högskolestudier. Dessutom är det svårt att klassificera vissa program som 
hamnar mitt emellan de som är ”studieförberedande” och ”de med yrkes-
ämnen” t.ex. Mediaprogrammet; Estetiska programmet och ev. Teknik-
programmet. (Yttrande från Skolverket 2000).  

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

Vi har inte någon bra lösning på hur indelningen bör göras […], men vill 
nämna den indelning i två grupper som används i redovisningen av den 
nationella statistiken: ”Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga 
programmen” (samt eventuellt Teknikprogrammet) respektive ”Övriga 
nationella program”. (Yttrande från Skolverket 2000) 

Det är tydligt att det saknas adekvata benämningar som täcker den skillnad som 
finns mellan de två programtyperna studieförberedande och yrkesförberedande 
program. (Dessa skillnader beskrivs bland annat av Malmgren 1992, men då 
med benämningen ”linjer”, enligt dåvarande läroplan). I den didaktiska verk-
samheten lever indelningen mellan studieförberedande och yrkesförberedande 
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program kvar i lärares, elevers och skolledares praktik och tillhörande begrepps-
sfär. Detta blir också mycket tydligt i intervjuerna där lärarna ständigt refererar 
till sina yrkesförberedande eller studieförberedande klasser. Studenterna hänvi-
sar i sin tur till sin tidigare tillhörighet i den ena eller den andra gruppen.  

Inom forskning om gymnasieskolan visar olika forskare hur de haft samma 
problem. Rhöse (2003) använder sig av den indelning jag avser att använda, 
alltså studieförberedande och yrkesförberedande program, medan Nyström 
(2000) delar in programmen i grupper med jämn könsfördelning (J), med över-
vägande manliga elever (M) och grupper med övervägande kvinnor (K). Öst-
lund-Stjärnegårdh (2002) löser problemet genom kategoriseringen ”NV-SP och 
Övriga”, vilket är i linje med Skolverkets rekommendationer ovan. Ett alternativ 
är att behandla varje utsaga i materialet i förhållande till det enskilda program-
met, vilket inte hade rymts inom ramen för den här avhandlingen. Jag kommer 
alltså att hålla fast vid indelningen i yrkes- och studieförberedande program 
även om en sådan kategorisering inte är förankrad i styrdokumenten. 

Vilka är då gymnasieprogrammen? Av de 17 nationella programmen kommer 
jag att behandla fyra som studieförberedande i högre grad än övriga tretton:  

Studieförberedande program:  

Mediaprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskaps-
programmet och Teknikprogrammet  

Yrkesförberedande program:  

Barn- och fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet, Energi-
programmet, Estetiska programmet, Fordonsprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och restau-
rangprogrammet, Industriprogrammet, Livsmedelsprogrammet, Natur-
bruksprogrammet och Omvårdnadsprogrammet 

Teknikprogrammet, Mediaprogrammet och Estetiska programmet faller lite 
mellan stolarna i min kategorisering. Beroende på den enskilda skolans sam-
mansättning av program kommer Mediaprogrammet och Estetiska programmet 
att få olika status och räknas till den ena eller den andra kategorin. Här har jag 
fört Mediaprogrammet till kategorin studieförberedande program, med hänvis-
ning till de indelningar som lärarna i undersökningen själva gör. Teknikpro-
grammet betraktas också som ett studieförberedande program av samma skäl. 
Då Estetiska programmet inte förekommer i min undersökning, avstår jag från 
att vidare diskutera kategorisering av detta program.  

Tre huvudkategorier kan alltså urskiljas bland lärare i svenska på ungdoms-
gymnasiet: lärare som undervisar 1) endast på studieförberedande program, 2) 
endast på yrkesförberedande program och 3) på båda programtyperna. Jag har i 
denna uppdelning bortsett från att flertalet av de informanter som endast under-
visar på den ena eller andra programtypen har erfarenheter också från den andra. 
Det är nästan ofrånkomligt, eftersom lärares undervisningsgrupper ofta skiftar 
och de allra flesta har erfarenhet av båda typerna av program. Ytterligare två 
undergrupper förekommer i undersökningen: lärare på Komvux och lärare i 
svenska som andraspråk. Dessa behandlas något mer kortfattat än övriga. För 
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tydlighetens skull kommer lärarna i kategori 1 att få namn på S (studieförbere-
dande) och i kategori 2 på Y (yrkesförberedande). Lärare som undervisar på 
båda typerna kommer att få namn på B (B som i båda), Komvuxlärare på K och 
svenska som andraspråk på S-A.  

Följande indelning av lärarna gjordes på basis av de program där de hade sin 
undervisning i svenska vid tidpunkten för intervjun.  

Kategori 1: Lärare på endast studieförberedande program 

Staffan Samhällsvetenskapsprogrammet 

Stella Medieprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet 

Sune Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet 

Sven-Arne Samhällsvetenskapsprogrammet, Medieprogrammet  

Kategori 2: Lärare på både yrkesförberedande och studieförberedande 
program 

Barbro Teknikprogrammet, Elprogrammet 

Bella Teknikprogrammet, Fordonsprogrammet, Industriprogrammet 

Bengt Teknikprogrammet, Industriprogrammet, Fordonsprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet  

Bodil Samhällsvetenskapsprogrammet, Elprogrammet,  

Kajsa Komvux  

Kategori 3: Lärare på endast yrkesförberedande program 

Ylva Elprogrammet, Energiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet 

Yngve Byggprogrammet  

Sven-Arne och Kajsa har dubbla tillhörigheter. Sven-Arne representerar svenska 
som andraspråk samtidigt som hans elever tillhör Samhällsvetenskapsprogram-
met och Mediaprogrammet. Han kommer i denna undersökning att sammanföras 
med lärare som undervisar på studieförberedande program. Kajsa är också svår 
att kategorisera, eftersom hennes skolform ligger utanför det vanliga kommunala 
ungdomsgymnasiet där kategoriseringen studie- och yrkesförberedande program 
är befogad. Rekryteringen sker, åtminstone teoretiskt, från alla gymnasieskolans 
program. Alltså förs Kajsa till gruppen som undervisar på både yrkes- och stu-
dieförberedande program. 

Studenterna som intervjuas har i texten fått fingerade namn enligt den namn-
givningsprincip som också användes vid lärarintervjuerna: namn på Y för stu-
dent från yrkesförberedande program (Ymer, Yolanta, Yrsa), namn på S för 
student från studieförberedande program (Stanislav, Stina).  
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3.4 Transkribering och tolkning 
Följande avsnitt behandlar förutsättningarna för inspelning, transkribering och 
bearbetning av intervjumaterialet. 

3.4.1 Inspelning och transkription 
Samtliga intervjuer spelades in på MD (Mini Disc-spelare) och transkriberades. 
Varje lärarintervju tog ca 1 timme i anspråk och totalt finns ca 11 timmar inspe-
lat material från lärarintervjuerna och ca 5 timmar från studentintervjuerna. Vid 
val av inspelningsapparatur beaktades dels ljudkvalitet, dels apparatens oansen-
lighet som kunde bidra till att göra intervjuerna mer avslappnade. MD-spelaren 
användes vid samtliga intervjutillfällen utom ett då vanlig kassettbandspelare 
användes. Lärarintervjuerna drabbades av ett bortfall. Ljudkvalitén på en inspel-
ning med vanlig kassettbandspelare blev så dålig att transkribering inte var möj-
lig och intervjun utgick ur undersökningen. MD-spelaren krånglade vid två 
studentintervjuer och inspelningen uteblev helt. I dessa fall rekapitulerade jag 
snabbt innehållet i intervjun. På så sätt kunde jag undvika fler bortfall. 
När inspelningarna avslutats transkriberades intervjuerna. Denna undersöknings 
syfte är att kartlägga åsikter och uppfattningar om svenskämnet hos lärare i 
svenska på gymnasieskolan och hos lärarstudenter, och det är viktigt för de 
medverkande att de återges med en korrekt skriftspråkssvenska i så många fall 
som det är möjligt utan att innebörden eller tolkningen påverkas. Innehållet 
avgör alltså transkriptionsmetod (jfr Norrby 2004), både i lärar- och i studentin-
tervjuerna. Därför återges informanternas repliker med hög grad av anpassning 
till skriftspråket och, för tydlighetens skull i den här texten, med kursiv stil när 
de återges som löpande citat. I avhandlingen återger jag i stor omfattning infor-
manternas egna ord för att deras yttranden klart skall kunna skiljas från min 
analys av desamma.  

3.4.2 Bearbetning och analys 
Analysen av lärar- och studentintervjuerna redovisas på något olika sätt. Med 
lärarmaterialet var målet att i utsagorna hitta likheter och olikheter, grupperingar 
och tendenser som sammantaget kan ge en bild av svenskämnet på gymnasie-
skolan. Kursplanen i svenska (Gymnasieskolans regelbok 2001/2002 2001) var 
ett av de raster som användes i sökandet efter gemensamma eller avvikande drag 
hos de intervjuade lärarna.  

Istället för att redovisa studenternas upplevelser uppdelade efter mina inter-
vjufrågor (så som lärarna redovisas i kapitel 4) valde jag att låta studenternas 
röster höras i sammanhållna personporträtt. Detta sätt att presentera analyser av 
forskningsmaterial har använts i didaktisk forskning (Malmgren 1992b, Rhöse 
2003) och inom forskning som bedrivs med livshistoriemetoden (se Goodson 
m.fl. 1996). Valet att skriva i första person ger studenternas utsagor en person-
lighet och närhet som andra sätt att återge yttranden inte ger. Jag har konstruerat 
porträtten i mycket nära anslutning till studenternas utsagor i intervjuerna och 
texterna kan nästan betraktas som direkta citat. Personporträtten är av den an-
ledningen grafiskt markerade som blockcitat. Jag har varit noggrann med att så 
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nära som möjligt återge studentens ord för att på så sätt kunna förhålla mig neu-
tral och öppen för tolkningsprocessen.  

3.5 Textanalys  
Inför textanalysen (se kapitel 6) sammanfattar jag här urval av texter och ana-
lysmetod. 

3.5.1 Texturval 
Texter skrivna av Yrsa, Yolanta, Ymer, Stina, Stanislav och deras kurskamrater 
finns samlade i en korpus med 349 texter. Det blev naturligt att sluta cirkeln 
med att närmare granska just dessa fem studenters texter. Textanalysens främsta 
syfte är att visa fem exempel på hur skriftspråklig kompetens hos studenter som 
just tagit steget till högre utbildning kan se ut. Urvalet, fem texter, är självklart 
för litet för att några långtgående slutsatser ska kunna dras. Istället ska analysen 
ses som en förstudie till en större undersökning, som presenteras i avsnitt 7.6. 

3.5.2 Uppgift: utredande text 
Av delkursen ”IKT, skriftlig och muntlig kommunikation”4 5 poäng, utgjordes 2 
poäng av en mindre kurs i svenska. Kursen gavs som ett obligatoriskt moment 
inom lärarprogrammets första gemensamma termin år 2002, AUO15 (AUO1 
2002). Studenterna uppmanades att som enskild examinationsuppgift skriva en 
utredande text på 700 ord, vilken skulle innehålla referenser enligt Harvardme-
toden, korrekt citatteknik samt en litteraturförteckning. Ämnet var relativt fritt 
med den begränsningen att det skulle beröra någon aspekt av ”Hållbar utveck-
ling”. Uppgiftsformuleringen löd i sin helhet: 

Uppgift 1: Utredande text 

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

För G: Din text ska vara utredande och ha en tydlig frågeställning. Du 
ska presentera en acceptabel text med hänsyn till struktur och budskap. 
Du ska också använda Harvardsystemet på ett korrekt sätt.  

För VG (utöver kriterierna för G): Din text ska ha korrekt språkdräkt, ge-
nomtänkt struktur och tydligt budskap.  

                                                 
4 IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi.  
5 AUO1 står för ”Allmänt utbildningsområde 1” och är en gemensam termin för alla lärarstuderande, 

oavsett inriktning eller framtida undervisningsämnen. Totalt ingår tre allmänna utbildningsområ-
den i den nya lärarutbildningen. 
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Det är viktigt att påpeka att studenterna fått ingående instruktioner och under-
visning i akademiska krav på text inför skrivandet av den utredande texten. Som 
stöd hade de också Textguiden (2002), de medverkande institutionernas gemen-
samma riktlinjer för språk och formalia. Hjälp för de skrivande studenterna 
fanns också tillgänglig i Växjö universitets Textverkstad (2002). Trots stora 
insatser från undervisande lärare blev resultatet av de utredande texterna nedslå-
ende. Siffrorna nedan är relativt konstanta vid en jämförelse med samma grupp 
och uppgift i årskullarna 2001 och 2003. Av årskullen 2002 (totalt 349 studen-
ter) underkändes 45 % (158) av studenterna, medan 39 % (136) fick betyget 
Godkänd. Endast 16 % (55) erhöll betyget Väl godkänd. Av de 70 studenter som 
gick direkt från gymnasieskolan in i lärarutbildningen 2002 underkändes sam-
manlagt 59 % (41), 31 % (22) godkändes och 10 % (7) erhöll betyg Väl god-
känt.  

Inom den gruppen studenter som kom direkt från gymnasieskolans yrkesför-
beredande program underkändes 54 % (12), medan siffran för studenter som 
gick direkt från ett studieförberedande program var något högre, 60 % (25). 
Endast 5 % (1) av studenterna från yrkesförberedande program lyckades nå 
betyg Väl godkänd. Motsvarande siffra för studenter med studieförberedande 
gymnasieutbildning var 13 % (5). Siffrorna för betyget Underkänd visar inte på 
någon anmärkningsvärd skillnad mellan studenter med bakgrund på de yrkes-
förberedande och studieförberedande programmen. Skillnaden visar sig istället i 
antalet studenter som får betyget Väl godkänd, där studenter från de studieförbe-
redande programmen är nästan tre gånger så många som studenter från de yrkes-
förberedande programmen. 

3.5.3 Analysmetod  
Analys av text kan ske med olika fokus, men jag har i denna avhandling valt att 
undersöka det jag kallar akademisk skriftspråkskompetens. Analysen av de fem 
texterna har inspirerats av Green (1999) som menar att utvecklingen av literacy 
är situerad i sociala praktiker där operationella, kulturella och kritiska kompe-
tenser samverkar. Språket, kontexten och det kritiskt-analytiska förhållningssät-
tet är i det akademiska språket avhängiga av varandra och utgör tillsammans 
förutsättningen för utvecklingen av en akademisk skriftspråkskompetens. Greens 
enkla kategorier behandlar textens yta (operational literacy), studentens dis-
kursmedvetenhet (cultural literacy) och textens uttryck för kritiskt tänkande 
(critical literacy) och dessa kategorier är därför fruktbara att använda i min ana-
lys.  

I analysen (kapitel 6) använder jag mina egna svenska översättningar för de 
tre typerna av literacy:6 operationell kompetens, diskursiv kompetens och kritisk 
kompetens. De tre kompetenserna är inte hierarkiskt ordande utan ska ses som 
samtidigt verkande och i alla avseenden likvärdiga. Mitt val att presentera den 
operationella kompetensen först betyder inte att den är det mest centrala. Snarare 
beror det på att, vilket snart ska stå klart, jag inte kunde göra mer än svepande 

                                                 
6 Begreppet ’literacy’ låter sig som bekant inte översättas övertygande till svenska. Jag inser själv-

klart att min översättning till olika typer av ’kompetenser’ kan diskuteras. För vidare diskussion av 
literacy-begreppet, se kapitel 2, avsnitt 2.4.2. 
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kommentarer till studenternas operationella kompetens eftersom de i stor ut-
sträckning ägnar sig åt avskrift i sina texter. Jag ville därför skifta fokus till de 
diskursiva och de kritiska kompetenserna och ge dem större utrymme i analysen. 

Kategorin operationell kompetens handlar som sagt om textens yta. Här ana-
lyserar jag hur studenten använder sitt språk formellt och hur väl han eller hon 
tar hänsyn till olika skriftspråkliga konventioner. När materialet först analysera-
des, upptäckte jag att ett antal av texterna till stor del utgjordes av olika sorters 
avskrifter av originalkällorna, vilket jag diskuterar utförligt nedan. Eftersom 
studenterna, vilkas texter analyseras här, ofta gör mer eller mindre omfattande 
avskrifter, blir det omöjligt att göra en fullödig textanalys på den här nivån av 
deras eget språk. Jag försöker där det är möjligt att istället ge ett allmänt omdö-
me om studentens skriftspråkliga kompetens, baserat på de avsnitt i texten där 
ingen avskrift gått att hitta. (För ingående analys av gymnasieelevers skrivande, 
se exempelvis Nyström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002).  

Kategorin diskursiv kompetens inbegriper kunskap om och färdighet i de spe-
cifika egenheter som är karaktäristiska för akademisk text. Dit hör exempelvis 
citering och referenshantering. Bruk av personlighetsmarkörer som exempelvis 
användandet av ordet ”jag” och personliga fraser som ”i min mening” eller ”en-
ligt mig” säger något om studentens förståelse för den diskurs som texten ska 
fungera inom. Därför har jag tillfört detta i analysen av diskursiv kompetens. 
Diskursiv kompetens handlar också om i vilken mån studenten använder egna 
ord eller skriver av originalkällorna. I min analys har jag använt följande kriteri-
er för bestämning av avskrift:7  

Ordagrann avskrift av ord, fras, mening eller stycke utan citatmarkering 
eller referens. 

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

Avskrift med utsatta referatmarkörer, men utan formell hänvisning. 

Jag skiljer också på avskrift och plagiat. Min uppfattning är att ’avskrift’ inte 
är behäftat med den underliggande misstanken om brottsligt uppsåt som ’plagi-
at’ är. Eftersom det inte är min uppgift att bevisa skuld eller uppsåt i de texter 
jag analyserar, väljer jag att använda termen avskrift när jag hänvisar till de 
partier i studenttexterna som alltför tydligt visar spår av originalkällor. Det är 
givetvis svårt att avgöra var gränsen mellan avskrift och plagiat går. Även när 
verksamma forskare skriver kan deras texter uppvisa större eller mindre likhet 
med andra texter i forskarsamfundet, men det är självklart sällan en etablerad 
forskare missar att hänvisa till en eller flera källor så som studenterna gör i den 
här studien. Högskoleförordningen (1994) kapitel 10, § 1 talar om studenter som 
”försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”, 
men lagtextens ord täcker inte det faktum att många ertappade studenter inte 
anser att deras ordstöld just är en stöld av intellektuellt kapital och att det därför 
är svårt att bevisa uppsåt att vilseleda. Jag skiljer därför i min analys också på 

                                                 
7 Stöld av idéer är givetvis också allvarligt, men här ägnas störst intresse åt textens språkliga sida. I 

förekommande fall, alltså vid exakta avskrifter sammanfaller självklart stöld av idé och ord. 
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markerad och omarkerad avskrift. Det kanske förefaller paradoxalt att, som en 
del studenter gör, markera sin avskrift med en sidhänvisning och på så sätt av-
slöja sig, men studenterna är trots allt ärliga och tror att de följer praxis. Marke-
rade avskrifter återkommer ofta i studenttexterna. En omarkerad avskrift är, 
enligt ovan, en ordagrann avskrift utan någon form av formell hänvisning.  

I analysen av kritisk kompetens ser jag slutligen på hur uppgiften förståtts och 
i vilken mån de fem studenterna förhåller sig kritiska till det de och andra skri-
ver i sina texter och på så sätt visar prov på ett analytiskt förhållningssätt. Slutli-
gen sammanvägs de tre kategorierna, och på så sätt kan jag diskutera varje stu-
dents akademiska skriftspråkskompetens. 

3.6 Metodkritik 
Det empiriska materialet och analysen av det påverkas självklart av val av metod 
och utförande. Nedan förhåller jag mig kritisk till min egen undersökning och 
diskuterar metodfrågor som rör intervjuerna med lärare och studenter och text-
analysens möjligheter och begränsningar. 

3.6.1 Lärar- och studentintervjuer  
Det är svårt (för att inte säga omöjligt) att generalisera resultaten i en kvalitativ 
undersökning, och det har heller inte varit min avsikt att hitta en typisk lärare 
eller en representativ student. Mitt fokus har hela tiden varit studenternas upple-
velse av svenskämnet i övergången till universitetet. Svensklärarna på gymna-
sieskolan blir därför främst viktiga bakgrundspersoner, eftersom de kan ge för-
klaringar till och förståelse för studenternas utsagor i intervjuerna och upplevel-
se av svenskämnet, men det är studenterna som står i fokus. Valet av kvalitativ 
metod har låtit mig komma informanterna, både lärare och studenter, nära och 
jag kan hitta spår, mönster och tendenser i det som framkommer i intervjuerna.  

Det finns dock svagheter i urvalet som bör diskuteras här. Tillströmningen av 
svensklärare blev som tidigare nämnts inte särskilt stor. Det är viktigt i denna 
diskussion att poängtera att de lärare som frivilligt anmälde sig inte kan sägas 
vara statistiskt representativa för hela lärarkollektivet. Det ligger en problematik 
i att informanterna så att säga har valt sig själva och på eget initiativ medverkar i 
undersökningen. Kanske lockas den som av blygsel eller andra omständigheter 
aldrig får göra sin röst hörd i andra sammanhang, eller också är det ständige 
talesmannen för lärarkåren som väljer att delta. Om detta kan jag enbart spekule-
ra, men en allmän bedömning av intervjupersonerna ger att de vid intervjutillfäl-
let tog sitt uppdrag på största allvar och att de inte var rädda för att uttrycka 
kontroversiella åsikter.  

Urvalet av studenter ska också kommenteras kort här. Inte heller studenterna 
var särskilt angelägna om att delta i studien. Därför fick jag till slut s a s hålla till 
godo med det som stod till buds. Särskilt svårt var det att få män med yrkesför-
beredande bakgrund att ställa upp på intervju. Ymer, den ende mannen med 
yrkesförberedande gymnasiebakgrund avböjde först intervju men gick efter lock 
och pock att övertala att vara med. 

Genomförandet av intervjuerna medförde vissa problem. Själva inspelnings-
apparaturen och intervjusituationen visade sig (med några få undantag) inte 
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bereda några problem, det var snarare min dubbla tillhörighet (svensklärarkåren 
och forskarsamhället) som i förlängningen skulle visa sig bli problematisk. Kva-
le (1997) menar att det i kvalitativa intervjuer ofta förekommer utbyte av syn-
punkter mellan den intervjuade och den som intervjuar. Interaktionen dem emel-
lan gör att vi i intervjusituationen bygger något gemensamt. Det är sant i mitt 
fall då intervjuerna ofta blev engagerade och i högsta grad interaktiva samtal om 
skolan och svenskämnet där jag var en aktiv samtalspartner och inte bara en 
forskare med en intervjuguide att följa. Detta ser jag också som en tillgång. Det 
hade nog varit svårt för en icke-lärare att skaffa sig den bakgrundskunskap som 
är nödvändig för att lärarintervjuerna skulle nå det djup som de faktiskt gjorde. 
Liknande resonemang förs av Holmgren (2005). Problemet ligger istället i en 
senare fas, när jag lämnat lärarna bakom mig och med forskarens ögon börjar 
bearbeta det empiriska materialet. I intervjuerna talade svensklärarna främst med 
mig som med en kollega (vilket jag ju faktiskt också på något sätt är), medan jag 
har tolkat och analyserat deras utsagor som en forskare. I den kollegiala stäm-
ning som uppstod i lärarintervjuerna misstänker jag att det ofta är privatperso-
nens åsikt snarare än myndighetspersonens som framkommer. Detta blir särskilt 
tydligt då jag ber en av informanterna, Bella, att via e-post komplettera vissa 
uppgifter. Hennes skriftliga svar avviker starkt från intervjusituationen i fråga 
om språk, stil och politisk korrekthet (se avsnitt 4.4.1). Intervjuerna som sådana 
har alltså varit solidariska (Trost 1994), men min analys och tolkning av dem har 
självklart som mål att vara objektiv och saklig. För att förvissa mig om mina 
tolkningars trovärdighet i förhållande till materialet har en neutral medtolkare8 
jämfört intervjutranskriptionerna med föreliggande analyskapitel. Där våra upp-
fattningar skiljt sig åt har jag efter diskussion och revidering justerat texten.  

Min dubbla tillhörighet som svensklärare och forskare blev också påtaglig i 
en av studentintervjuerna då jag mötte Yolanta, som jag tidigare undervisat i 
svenska på universitetet i ett annat sammanhang. I den här situationen blev vår 
bekantskap en fördel som gjorde att Yolanta mycket öppenhjärtigt berättade om 
hur hon upplevt svenskämnet på gymnasieskolan och övergången till universi-
tetsstudier. Eftersom jag vid intervjutillfället inte hade Yolanta i någon under-
visningsgrupp där jag skulle undervisa, bedöma eller ge betyg, får man anta att 
det asymmetriska i samtalssituationen inte var alltför störande.  

Trost (1994) talar om social styrning och avser den effekt som uppstår då två 
informanter lägger band på varandra om de intervjuas vid samma tillfälle. Detta 
påverkar graden av tillförlitlighet i utsagorna, vilket jag misstänker har varit 
fallet i en av mina intervjuer. Två av lärarna, här kallade Stella och Bengt, inter-
vjuades tillsammans av praktiska skäl eftersom de var tidspressade och hade 
lång resväg. Det finns anledning att ana att det fick konsekvenser för hur de 
svarade på mina frågor. Materialet visar att de i viss utsträckning höll med var-
andra och bekräftade varandra. De fick svara först på varannan fråga och de fick 
på så sätt längre tid att tänka över vad de skulle säga medan den andre talade. 
Stella och Bengt får ändå stå kvar i materialet, eftersom de tillhör en allt vanli-
gare grupp av verksamma, men formellt obehöriga svensklärare. 

                                                 
8 Medtolkaren är doktorand i svenska med didaktisk inriktning, litteraturvetenskaplig inriktning. 
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3.6.2 En enkel textanalys 
En avslutande och kort analys av fem studenttexter belyser endast ett möjligt sätt 
att definiera och analysera studenternas akademiska skriftspråkskompetens. (Se 
vidare avsnitt 3.5.3 där modellen presenteras närmare.) Att begränsa analysens 
omfattning är ett medvetet val, eftersom avhandlingens omfång också är begrän-
sat. En svaghet med analysen är att den idag inte är tillräckligt utvecklad för att 
fånga upp sociokulturella faktorers påverkan på studenters skriftspråkliga för-
måga. Materialet är också för litet för det. Modellens begränsning ligger också i 
att den inte alls fångar upp den del av literacy-begreppet som handlar om läsning 
och tillägnandet av akademisk text. Jag berör inte heller den delen i min analys. 
Värdet av undersökningen ligger i att den i ett prövande skede ger en fingervis-
ning om analysmetodens hållbarhet när det gäller samband mellan sociokulturel-
la faktorer och språk. 

3.7 Generalisering och eftertanke 
Det är alltid frestande att söka efter stereotypa och generaliserbara mönster i de 
material man undersöker. Det vore angenämt om jag utifrån mina undersökning-
ar kunde presentera några fasta svensklärartyper, en mall för hur den genom-
snittlige studenten resonerar och en gedigen modell för hur skriftspråket ser ut i 
övergången till universitetet. Något sådant är självklart inte möjligt. Forskning 
med människor är per definition dynamisk och intervjuerna kan bara ge inblick i 
informanternas föreställningsvärld som den såg ut vid det tillfälle jag fick ställa 
mina frågor. I analys och kategorisering av det här slaget ingår också, som Amb-
jörnsson påpekar, ett visst mått av maktutövning:  

Allt ifrån de frågor jag har ställt, och de personer jag koncentrerat mig på 
till den ’berättelse’ jag valt att presentera, har varit avhängigt mina be-
slut. Hur mycket jag än skulle önska motsatsen, kommer min privilegie-
rade position som forskare alltid att försätta mig i ett överläge relativt de 
jag studerar. (Ambjörnsson 2004:48)  

Det är alltså slutligen mitt ansvar att studenterna och lärarna framträder som de 
gör i avhandlingstexten, men det är min förhoppning att jag har varit materialet 
så trogen att ingen ska känna sig orättvist representerad eller kränkt i processen. 

Den här avhandlingen kan aldrig bli en studie där hypoteser kan beläggas 
med statistik eller obestridbara fakta. Jag hämtar min motivation och motivering 
i Trondmans resonemang, när han beskriver sin undersökning av klassresenärers 
upplevelse av högre utbildning:  

Studien handlar inte om hur många som avviker från den egna klassens 
sociala reproduktion inom den egna generationen mätt i termer av mäng-
den utbildning, position på arbetsmarknaden eller dylikt. Studien fokuse-
rar ett mycket begränsat antal individers existentiella erfarenheter och 
upplevelser av en resa från sitt ursprung i arbetarklassen till en av sam-
hällsvetenskap och humaniora präglad akademisk miljö. (Trondman 
1994:27) 
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Individens erfarenheter ger i Trondmans avhandling just bilden av en klassresa. I 
likhet med Trondman, vill jag i denna text ge en bild av vad det kan innebära att 
göra en skriftspråklig resa från gymnasieskolan till universitetet.  
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4 Analys av lärarintervjuerna 

4.1 Tre perspektiv  
Lärarnas utsagor i intervjuerna kan delas in i tre innehållsmässiga områden. 
Dessa sorteras in under de tre perspektiv som utgör grunden för undersökningen. 
Ur ett utbildningssociologiskt perspektiv ställer jag frågan hur svenskundervis-
ningen påverkas av den omgivande sociokulturella verkligheten och om skolans 
och klassernas sociala sammansättning medför skillnader i undervisningens 
utförande och innehåll. Ur ett professionellt perspektiv utreds lärarens förhållan-
de till styrdokumenten. Slutligen klarläggs vilken förberedelse för akademiskt 
skrivande olika lärare ger sina undervisningsgrupper. Detta sker inom det prak-
tiskt-pedagogiska perspektivet. De tre områdena analyseras var för sig och till-
sammans, så att en bild av svensklärarnas syn på sitt uppdrag och sin verksam-
het framträder.  

4.2 Kort presentation av lärarna 
De verksamma svensklärare som intervjuades delas i analysen in i fem kategori-
er beroende på undervisningsgrupp vid intervjutillfället. 

Kategori 1: Lärare på studieförberedande program  

Staffan är 26 år och relativt nyutexaminerad lärare. Han arbetar på en 
friskola i en medelstor stad. Staffan har ingen erfarenhet av undervisning 
på yrkesförberedande program.  

Stella är formellt obehörig, men ändå verksam som lärare. Hon har i tre 
år undervisat i svenska, media och språk på en mindre ort. Stella är runt 
35 år och studerar pedagogik vid sidan av lärartjänsten för att bli formellt 
behörig.  

Sune är i 50-årsåldern och har arbetat som lärare i 17 år. Han undervisar i 
historia och svenska på ett traditionellt studieförberedande gymnasium i 
en medelstor stad.  

Kategori 2: Lärare på yrkesförberedande program 

Ylva närmar sig pensionsåldern och har en lång lärargärning bakom sig. 
Hon undervisar i svenska och matematik på en skola som ligger på en 
mindre ort.  

Yngve är ämnesansvarig i svenska på en stor skola som till största delen 
är yrkesförberedande. Han utbildade sig ursprungligen till mellanstadielä-
rare men fortbildade sig och har nu varit yrkesverksam gymnasielärare i 
24 år.  
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Kategori 3: Lärare på båda programtyperna 

Barbro är 53 år och lärare i engelska och svenska på en skola i en medel-
stor stad. Skolan, som har både yrkes- och studieförberedande program, 
är pojkdominerad och har högt anseende.  

Bella är ursprungligen högstadielärare men har de senaste tre åren nästan 
uteslutande undervisat på yrkesförberedande program på en liten gymna-
sieskola på en mindre ort. Bella, som är i 50-årsåldern, undervisar i 
svenska och engelska.  

Bengt är drygt 30 och arbetar som lärare på ett medelstort gymnasium i 
stadsmiljö samtidigt som han håller på med sin lärarutbildning. Bengt 
saknar lärarexamen, men har ämnesbehörighet.  

Bodil är runt 30 år gammal och är ganska ny som lärare. Hon undervisar i 
svenska och historia på ett litet landsortsgymnasium.  

Kategori 4: Lärare i svenska som andraspråk 

Sven-Arne arbetar sitt första år som lärare i svenska som andraspråk och 
samhällskunskap. Han har erfarenhet av andra yrken, eftersom han blev 
lärare först i 40-årsåldern. Skolan som Sven-Arne arbetar på ligger i en 
invandrartät medelstor stad.  

Kategori 5: Lärare på Komvux 

Kajsa är runt 45 år och arbetar inom den kommunala vuxenutbildningen i 
en mellanstor stad. De senaste 15 åren har hon undervisat i svenska och 
religion. 

4.3 Ett utbildningssociologiskt perspektiv 
Hur lärare uppfattar att den sociala kontexten eleverna ingår i påverkar den di-
daktiska praktiken är av yttersta vikt för hur undervisningen utformas i olika 
undervisningsgrupper. I detta avsnitt blir det tydligt att lärare visar olika vilja att 
tala om klass och social bakgrund i förhållande till sin undervisning på olika 
gymnasieprogram. 

4.3.1 Social kontext och svenskämnets utformning 
När lärarna i studien tillfrågas om sina elevers sociala bakgrund är de i olika 
grad villiga att använda begrepp som ’klass’, ’kön’ eller ’etnicitet’. Jag får åter-
komma till ämnet flera gånger i intervjuerna och närma mig det från olika håll 
för att få konkreta svar på frågor som rör dessa begrepp. Det är tydligt att ämnet 
är känsligt. Lärarna i undersökningen har svårast att tala om klass, medan kön 
och etnicitet inte verkar vara lika laddat. 

Att sociala faktorer påverkar svenskämnets utformning och genomförande 
blir tydligt då lärarna i studien också svarar på frågan om det finns några skill-
nader mellan svenskundervisningen på olika program. Det uppstår en indelning 
av lärarna mellan dem som arbetar på studieförberedande respektive yrkesförbe-
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redande program, även om dessa termer egentligen inte har någon förankring i 
de officiella styrdokumenten.9

Först redovisas de lärare (Stella, Staffan, Ylva Sune och Sven-Arne) som vi-
sar vilja att tala om social bakgrund i förhållande till sina elever. Därefter redo-
visas Barbro, Bella, Bodil, Bengt, Kajsa, och Yngve. som på olika sätt helst 
undviker att explicit tala om klass, kön och etnicitet. Indelningen i dessa två 
grupper kan självklart diskuteras. Min sortering grundar sig uteslutande på de 
utsagor lärarna gjorde i intervjuerna och min tolkning av dessa. Särskild upp-
märksamhet riktades mot ordval, vilja att använda ordet klass i olika former, 
garderingar (uttryck som som man säger, vad man brukar kalla arbetarklass, 
tror jag, som folk är mest etc.) och undvikande av ämnet (jag vill inte klumpa 
ihop folk, och ska jag generalisera nu?) och missförstånd (någon tolkar frågan 
om socialt ursprung som geografisk härkomst). De lärare som talar om klass gör 
det ändå med viss försiktighet och tassar gärna kring det som upplevs som obe-
hagligt. De använder sig av strategier som gardering i utsagor som som man 
brukar säga, ordnade familjeförhållanden och de är ju vad man brukar kalla för 
arbetarklass. Någon använder det allmänna pronomenet man eller uppvisar 
låtsad okunskap eller tveksamhet när det börjar brännas. Stella är vag och säger 
att det inte går att bara strunta i att man vet vissa saker. Staffan och Sven-Arne 
använder sig gärna av pronomenet ’man’. Spår av låtsad okunskap och tveksam-
het står Ylva för:  

Jag tror att det blir andra krav från föräldrar som har högre utbildning, 
det tror jag.  

Eftersom jag har yrkesförberedande elever så säger ju det en del också, 
tror jag, om föräldrarna. Du undrade om föräldrarna?  

Ja, det är ju de eleverna jag har, där föräldrarna förmodligen inte har så 
hög utbildning. (Ylva, min kursiv)  

Sune, som däremot inte alls tassar, berättar att han själv gjort en klassresa. Detta 
kanske ger honom en slags dubbel tillhörighet och därmed ”rätten” att tala om 
klasstillhörighet utan att sväva på målet. Att det bara är lärare från de studieför-
beredande programmen (undantaget Ylva) som mer eller mindre öppet talar om 
klass är värt att notera. En möjlig förklaring till det kan ligga i att klasskillnader 
gentemot elever, föräldrar och karaktärsämneskollegor skulle bli tydliga om 
svensklärarna som arbetar på yrkesförberedande program öppet skulle tala om 
klass och det nog skulle upplevas som obehagligt och svårhanterligt. Detta ac-
centueras hos de lärare som arbetar med båda typerna av klasser. De vill över 
huvud taget inte prata om klass, vilket blir tydligt när Barbro, Bella, Bodil och 
Bengt får ordet i avsnitt 4.3.3.  

                                                 
9 Se avsnitt 3.3.4 för resonemang kring uppdelningen i studieförberedande och yrkesförberedande 

program. Jag väljer dock här att fortsätta använda termerna studie- respektive yrkesförberedande 
program eftersom begreppen är i levande användning i praktiken. Lärarna refererar flitigt i inter-
vjuerna till just yrkesförberedande och studieförberedande program.  
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De explicita frågorna ”Tror du att elevernas sociala bakgrund påverkar din 
undervisning på något sätt?” och ”Hur i så fall?” följs av frågor om skillnader i 
undervisning beroende på programtillhörighet. ”Finns det skillnader mellan att 
arbeta som svensklärare på yrkesförberedande och studieförberedande pro-
gram”? frågar jag lärarna och ber dem kommentera hur de upplever att deras 
elever ser på ämnet, vilka resultat de får och om de upplever segregation mellan 
de två grupperna, i klassrum respektive personalrum.  

4.3.2 Vilja att tala om undervisning och social bakgrund 
Jag ber lärarna beskriva sina elever och deras sociala bakgrund. Här visar det sig 
med undantag för Ylva, att det är de lärare som enbart undervisar på studieförbe-
redande program och svenska som andraspråk (Stella, Staffan, Sune, och Sven-
Arne) som inte har något emot att tala om social härkomst. Övriga lärare (Yng-
ve, Barbro, Bella, Bengt, Bodil och Kajsa) förhåller sig avvaktande. 

4.3.2.1 Stella 
Den skola Stella arbetar ligger på landet och har ca 600 elever. De enskilda 
elevernas sociala bakgrund kan inte Stella säga så mycket om, men hon berättar 
att andelen invandrare är liten i samhället. Kommunen är arbetardominerad med 
vissa inslag av vad Stella benämner borgarklass. Huruvida den sociala samman-
sättningen påverkar hennes undervisning tycker Stella är svårt att avgöra, efter-
som hon upplever sig vara blind för de rådande sociala strukturerna:  

Den sammansättning som finns är mycket det som jag har levt i, så för 
mig så känns det inte konstigt. Det är den naturliga sammansättningen, 
eftersom jag själv är uppvuxen i, så som de här eleverna är. Förutom då 
invandrare som kommer från helt andra kulturer, så jag kan nog inte säga 
att det har. . . påverkat mig så mycket, inte så att jag går och tänker på det 
aktivt i alla fall. (Stella) 

Stella vill inte veta för mycket om sina elever, utan hon vill att de ska vara som 
oskrivna blad när de kommer till henne och att deras bakgrunder inte ska vara en 
belastning för dem. Skolans sociala sammansättning och elevernas bakgrund är 
alltså inget som Stella funderar mycket på och hon känner sig inte påverkad av 
detta. Just det faktum att hon själv är en del av rådande sociala mönster kan 
tänkas påverka undervisningen, även om Stella inte säger sig vara medveten om 
det. 

Stella har stött på segregation mellan programmen vid många tillfällen. Vid 
en tidpunkt noterade hon hur yrkeseleverna inte satt i samma del av matsalen 
som eleverna från de studieförberedande programmen. Hon hörde kommentarer 
som nu kommer de där svinen igen och de där idioterna på industri. Stella me-
nar också att yrkeseleverna ofta odlar sitt utanförskap och ser det växa starkare 
för varje obehaglig incident. Huruvida de studieförberedande programmens 
elever upplever någon form av segregation har Stella ingen uppfattning om. 

Stella sorterar under kategorin lärare som enbart undervisar i svenska på stu-
dieförberedande program, men hon har även erfarenheter av undervisning på 
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yrkesförberedande program. Stella beskriver de skillnader mellan yrkesförbere-
dande och studieförberedande program hon uppmärksammat i sin undervisning: 

Jag har aldrig haft så mycket diskussioner som när jag har haft yrkesklas-
ser i svenska. Att prata Strindberg med en yrkesklass är det bästa som 
finns! För sitter man och pratar med en studieförberedande klass är de ju 
rädda att de ska svara fel för att det kan ju påverka deras betyg. De [yr-
keseleverna] vågar säga vad de tycker på ett helt annat sätt än vad studie-
förberedande program gör. Och det präglar hela undervisningen. Och det 
brukar jag ha i bakhuvudet när jag planerar och undervisar på yrkesförbe-
redande program. (Stella)  

Det finns i praktiken bland eleverna på yrkesförberedande program en slags 
dold utvärdering av ämnena, säger Stella och berättar att lärarna mäter svensk-
ämnets status utifrån om alla elever verkligen går på lektionerna, vilket inte är 
fallet för exempelvis engelska och matematik. 

4.3.2.2 Staffan 
Staffan är med sina 26 år yngst i informantgruppen. Han arbetar på en liten 
friskola i en medelstor stad. Staffan säger att han aldrig frågat om elevernas 
bakgrund, men att den ibland skymtar igenom ändå i skrivandet som ofta är 
mycket självutlämnande bland hans elever. Han undervisar genomgående i små, 
flickdominerade klasser. Staffan gör den bedömningen att det verkar generellt 
vara, som man brukar säga, ordnade familjeförhållanden, ofta akademikerför-
äldrar. Han talar om olika röster i klassrummet och menar att de avvikande 
röster som kommer till tals är berikande för undervisningen. Att elevernas bak-
grund påverkar undervisningen är något självklart för Staffan: 

De påverkar den! Helt klart. Vi pratar mycket i klassrummet, vi läser tex-
ter och vi diskuterar heta ämnen. Då kommer de med mycket frågor och 
spinner vidare på funderingar. Det är klart att de färgar den [undervis-
ningen]. Men så finns det några lite mer färgstarka individer här och där 
som har helt annan bakgrund som låter sin röst bli hörd. Och det är skönt. 
(Staffan) 

Här verkar det som om färgstarka individer och avvikande bakgrund hänger 
ihop. Vad som betraktas som avvikande och vad som gäller som norm är oklart. 
De avvikande eleverna i Staffans klasser tas dock emot med respekt och tole-
rans, kanske för att det bara är flickor i gruppen och att miljön är öppen, tror 
Staffan själv. 

Staffans elever tycker att svenskämnet är roligt, vilket han tror beror på att 
han försöker ge undervisningen så mycket verklighetsanknytning som möjligt. 
Hans egna tråkiga upplevelser på gymnasieskolan ligger till grund för de didak-
tiska val han gör idag: 

Som jag hade det på gymnasiet så var det väldigt läroboksstyrt, läxor, 
tunga föreläsningar och jag jobbar inte alls så. Jag ger inga läxor, vi an-
vänder knappt läroboken utan jag gör eget material med problem som de 
får lösa. Varierande examinationer. Jag gillar inte vanliga prov, för det 
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har de haft hela grundskolan. Och det sättet att lära sig kunskap kanske 
inte ger hela bilden. (Staffan) 

Om det finns några skillnader mellan att jobba på yrkesförberedande respektive 
studieförberedande program kan Staffan inte uttala sig om, eftersom han endast 
har undervisat på studieförberedande program under sin korta lärarkarriär. Staf-
fan känner följaktligen inte av någon segregation mellan olika programtyper, 
men däremot mellan den kommunala skolan och den egna friskolan. Konkur-
renssituationen gör att det inte finns något som helst samarbete eller någon kon-
takt mellan de olika skolorna i området. Det är intressant att ställa sig frågan om 
det i det här fallet är skolan som vuxenstyrd institution som står för segregatio-
nen och inte ungdomarna själva eftersom eleverna umgås över gränserna, även 
om friskolans elever ibland får höra nedsättande ord som snobbskola och plugg-
skola. 

4.3.2.3 Ylva  
Ylva är äldst i undersökningen och arbetar bara med yrkesförberedande pro-
gram. Ylva visar vilja att tala om klass och social bakgrund, och väger in fakto-
rer som föräldrar och föräldrars utbildning då hon beskriver sina elevers sociala 
bakgrund. Eleverna i Ylvas yrkesklasser har engagerade föräldrar, men de sak-
nar ofta högre utbildning: 

Ja, så är det ju inte högutbildade, det är de inte. Utan det är ju, ska man 
klassificera det i arbetarklass eller alltså lägre utbildade ... så det finns 
inte direkt någon studietradition, tycker inte jag att man kan uppleva. 
Man ser det när jag träffar föräldrar och så, det finns det inte. (Ylva) 

Ylva antar att gruppens sociala bakgrund spelar roll för hennes undervisning och 
gör åter igen en koppling till föräldrarnas utbildning och menar att det ställs 
andra krav i hem där föräldrarna har högre utbildning än i de hem som hennes 
elever kommer ifrån: 

[...] Jag tycker att det är bra föräldrar som jag träffar på utvecklingssam-
tal. De är engagerade och tycker om sina barn, men det här, men jag 
tycker att ... [...] Jag tror att det blir andra krav från föräldrar som har 
högre utbildning, det tror jag. (Ylva) 

Ylva menar att klassens sociala sammansättning hänger ihop med att hennes 
elever har valt ett yrkesförberedande program, vilket i sin tur hänger ihop med 
deras sociala bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå: 

Ja, det är ju de eleverna jag har, där föräldrarna förmodligen inte har så 
hög utbildning. Och alltså, det hänger ju ihop med att jag har yrkesförbe-
redande program. Så klart att det blir en helt annan undervisning än i stu-
dieförberedande. Det skiljer väldigt mycket, tycker jag. (Ylva) 

Ylva anser att det slår igenom i undervisningen vilken social bakgrund eleverna 
har och att det blir tydligt i hennes yrkesförberedande klasser. 

Ylva har också begränsade erfarenheter från ett studieförberedande program 
hon undervisat på. För några år sedan var hon klassföreståndare för en klass på 
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samhällsvetenskapsprogrammet. Den största skillnaden mellan att jobba på 
yrkesförberedande program och studieförberedande program var den absurda 
betygshetsen som rådde på Samhällsvetenskapligt program, säger Ylva: 

Ett G var ingenting värt och lusten att lära var för länge sedan försvun-
nen. Rent studiemässigt var de duktiga och gjorde alla uppgifter de blev 
tilldelade. De krävde en bättre ämneslärare, medan yrkesförberedande 
programmen kräver en bättre pedagog. (Ylva) 

Ylva minns dessa år med visst obehag och har avsagt sig undervisning i studie-
förberedande klasser. Ylvas yrkeselever har dock en positiv bild av svenskämnet 
och det som ligger bakom det tror Ylva är den aktiva ämnessamverkan som 
förekommer mellan kärnämnena och karaktärsämnena. Ylva har inga förvänt-
ningar på att hennes elever ska tycka svenska är nödvändigt, men förväntar sig 
däremot att de har humor och att de är trevliga att vara med i klassrummet. Ele-
verna arbetar efter bästa förmåga, tillägger hon, men menar samtidigt att det inte 
är lika lätt att undervisa i rena flickklasser med yrkesinriktning:  

Men tjejer tycker jag nog är svårare än killar. Killar är så raka och de har 
en humor som jag tycker om och jag tror att de känner att jag tycker om 
dem. Medan jag tycker tjejerna klagar rätt mycket, inte på svenskan, men 
de klagar på att de mår dåligt och de har skolkat mycket och det är myck-
et problem. (Ylva)  

Redan från första dagen garanterar Ylva sina elever att de ska bli godkända, om 
de bara fyller sin del av avtalet: att göra sitt bästa och att ta ämnet på allvar. 
Officiella betygskriterier och kursmål är här underordnade Ylvas och elevernas 
interna avtal, vilket inte är en ovanlig hållning hos de intervjuade lärarna. 

Ylva har ofta stött på segregation mellan de olika programtyperna. Elever 
från studieförberedande program ser ner på gamla klasskamrater som valt andra 
studievägar. Korkade människor går Barn- och fritidsprogrammet är en kom-
mentar som hörs då och då. Den attityden sammanfaller med antydningar som 
Ylva själv gör om framtiden för yrkesprogrammens kvinnliga elever:  

Bf – det är en tjej där som säger att hon ska bli psykolog, men det finns 
inte en chans att hon ska kunna bli det. Man har ju på BF… det kommer 
det de som har många problem själva, och så vill de bli psykologer. Så 
där .. . ja det är klart, förskolelärare kanske… (Ylva) 

Eftersom skolan är liten förekommer ingen fysisk uppdelning mellan program-
men, och i lärarrummet är yrkeslärarna minst lika tongivande som de teoretiskt 
utbildade lärarna. Ibland kan Ylva dock känna av ett visst förakt från yrkeslärar-
na, men det finns också de som gärna samarbetar. Ämnessamverkan är ett åter-
kommande inslag i verksamheten. 

4.3.2.4 Sune 
Sune är i 50-årsåldern och arbetar på en högstatusskola i läroverksstil, som han 
själv beskriver den. Undervisningen håller hög nivå och lektorer i svenska finns 
på skolan. Sune själv har arbetarbakgrund och drivs av en kunskapshunger som 
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fört honom in på högre studier. Han undervisar i svenska och historia enbart på 
studieförberedande program, men han har tidigare under ett par år arbetat på en 
skola med övervägande yrkesförberedande program. 

Sune använder begreppet ’klass’ när han beskriver den sociala sammansätt-
ningen på skolan i stort: medelklass och överklass dominerar skolan, medan 
arbetarklasselever är i minoritet. Eleverna är trevliga, ordentliga, välartade, som 
regel, studieintresserade och ambitiösa, berättar Sune. Elevgruppernas sociala 
sammansättning tror Sune direkt påverkar hans undervisning, även om det inte 
är hans ambition att det ska vara så: man har ett upplägg, kan man säga, men det 
får man revidera då för vissa klasser. Göra det mer handgripligt, ja. Det som 
skiljer mellan olika grupper säger Sune är graden av självständighet, nivå av 
beläsenhet, förmågan att ta till sig text och förmågan att skriva egen text. 

Sune berättar att hans elevers uppfattning av svenskämnet uppvisar stor 
spännvidd, från några få som tycker att det är helt onödigt, till den mer allmänna 
åsikten att det är ett mycket viktigt ämne. Sune menar att det är rekryterings-
grunderna för antagning till skolan som gör att den övervägande delen av ele-
verna håller svenskämnet högt. Den största skillnaden mellan att jobba på yrkes-
förberedande respektive studieförberedande program beskriver Sune nedan: 

De största skillnaderna är att det är som att vada i sirap då att undervisa 
på de yrkesförberedande programmen, tycker jag, när man ska gå fram i 
kursmomenten. Enkla uppgifter tar lång tid och behövs mycket buller och 
bång och sådär. Om man jämför med min NV-etta [Naturvetenskapspro-
grammet] här så ... jag har kommit längre nu på en och en halv termin än 
vad jag gjorde på två år på ett yrkesförberedande program. Det är sådan 
receptivitet och effektivitet i avbetningen av arbetsuppgifter och ... på 
något sätt känner jag att varje lektion då jag går in här måste jag ha nå-
gonting att ge, på något sätt. Någonting nytt varje gång. Det behövdes 
inte på de här yrkesprogrammen. Man kunde ta en mall i en pärm, liksom 
’idag gör vi detta’ ungefär. Och det var ju bekvämt. Det krävde ingen in-
tellektuell ... (Sune) 

Tyvärr avbryter Sune sig själv innan jag får veta vad det var för något intellektu-
ellt som inte krävdes på yrkesprogrammen. Beskrivningen av undervisningen på 
yrkesprogrammen andas monotoni och seghet, medan det på de studieförbere-
dande programmen krävs effektivitet, aktiv förberedelse av läraren och något 
nytt varje gång. Något annat, fortsätter Sune, skulle uppfattas som ett ovärdigt 
inslag i verksamheten. Läraren måste ha någonting att ge, menar Sune när han 
tänker på sin undervisning på studieförberedande program. Så är inte fallet på de 
yrkesförberedande programmen och när Sune tar till mallar i gamla pärmar blir 
effekten den att undervisningen känns som att vada i sirap, som Sune själv så 
målande beskriver det. Han har också mycket specifika förväntningar på alla 
sina elever. De ska kunna skriva en text som är någorlunda vettigt uppbyggd 
med textsammanhang och logik i och en viss tydlighet och klarhet. Dessa för-
väntningar lägger Sune även på de yrkesförberedande grupper han tidigare har 
undervisat, men då underkände han texterna i stor utsträckning: 
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Jag vägrar att ge avkall på något annat, men där [dvs. på yrkesförbere-
dande program] kan det, där händer det ganska ofta att det är texter som 
jag får underkänna för att de inte uppfyller de här grundkriterierna. 
(Sune) 

Sune är den ende av lärarna som säger att han konsekvent försöker följa de rikt-
linjer som styrdokumenten stipulerar, oavsett elevernas programtillhörighet. I 
detta är Sune unik i materialet. 

4.3.2.5 Sven-Arne 
Sven-Arne säger att det inte bara är sociala skillnader han som lärare i svenska 
som andraspråk måste ta hänsyn till. Det handlar också om skillnader mellan 
pojkar och flickor, språkkunskaper i svenska och i modersmålet och personlig 
historia (jfr Nordenstam & Wallin 2002). Han använder klassbegreppet när han 
talar om eleverna: Jag har ju bara de eleverna jag har och de är ju vad man 
brukar kalla för arbetarklass. Sven-Arne beskriver den sociala fördelningen 
som den ser ut i just hans grupper och det finns därför anledning att påpeka att 
det självklart ser olika ut på olika skolor runt om i Sverige. Det är dock en själv-
klarhet för Sven-Arne att elevernas komplexa bakgrund är något som påverkar 
hans undervisning. Sven-Arne menar att han som lärare i svenska som andra-
språk måste ta hänsyn både till elevernas språkkunskaper och deras bakgrund: 
Det måste det ju göra, annars är jag ute och cyklar. För jag måste veta på vil-
ken nivå de är och vad de har för bakgrund, annars kan jag inte undervisa. 

Sven-Arne ser inga skillnader mellan att jobba med elever som går yrkesför-
beredande och sådana som går studieförberedande program. Hans förväntningar 
på eleverna grundar sig mer på etnicitet än programtillhörighet, de förväntas 
vara stolta över sitt ursprung och det är något Sven-Arne jobbar aktivt med. 
Sven-Arne upplever segregation både från samhället och från andra elever. In-
vandrarelever håller sig på en kant och de svenska eleverna på en annan: 

Många säger det att ’javisst, jag kan ha svenska kompisar, men det blir 
inte så, vi tänker inte likadant’ och vi har inte samma referensramar och 
så. Och då kan man inte tvinga dem att umgås. ’De är svårbegripliga och 
tänker inte som vi’. Och det är vi ju. Men vi har vårt arv att bära på och 
vi är ju som vi är. Sedan tror jag mycket, att alla är så rädda för segrega-
tion, och det är ju negativt om det är så att ena gruppen blir behandlad 
olika eller sämre än den andra gruppen. Men jag tror mycket på segrega-
tion för att slippa att alltid vara sämst tillsammans med dem som har 
språket. Man kan stärka identiteten och man kan stärka både svenskan 
och hemspråk i segregerade grupper. Det är inget farligt. (Sven-Arne) 

Segregationen på skolan är alltså mer eller mindre dold och de öppna konflik-
terna få. Sven-Arne använder ordet segregation och menar att det kan vara något 
bra för hans elever. Jag antar att han menar rätten till undervisning på andra 
villkor än elever med svenska som modersmål. Sven-Arne använder ’segrega-
tion’ och ’segregerade grupper’ om sin undervisning. Ordningen att erbjuda 
undervisning i svenska som andraspråk handlar inte om segregation (ordet är 
negativt laddat och innebär en aktiv negativ särbehandling av grupper eller indi-
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vider), utan ska snarare uppfattas som ett medvetet led i en aktiv integrations-
process. Sven-Arnes tolkning av segregationsbegreppet skall ses i ljuset av att 
han med bestämdhet hävdar att alla som inte har svenska som modersmål ska 
läsa svenska som andraspråk för att invandrareleverna inte ska uppleva sig som 
sämst tillsammans med dem som har språket.  

Synen på svenska som andraspråk har förändrats något, menar Sven-Arne. 
Nu är det bara skolledningen som ser svenska som andraspråk som stödunder-
visning och att ändra den uppfattningen är ett mål för Sven-Arne och hans ele-
ver. Sven-Arne känner sig inte alltid som en fullvärdig svensklärare i de andras 
ögon. Många vet inte riktigt vad svenska som andraspråk är och tror att det är 
någon form av specialundervisning. Det blev tydligt då Sven-Arne fick sina 
undervisningslokaler nere i källaren där dyslektiker och ”engelskaspecialen” 
håller till. Även språkbruket kring eleverna med svenska som andraspråk skvall-
rar om åtskillnad. Bland annat används ordet blatteskola av både utomstående 
och invandrareleverna själva. Ordet har på så sätt börjat användas i positiv be-
märkelse: Det är faktiskt redan så för att man använder de orden för att avdra-
matisera i försvar då va. ’Jag är blatte’ och så, det är ofta de säger det. 

4.3.3 Ovilja att tala om undervisning och social bakgrund  
Barbro, Bella, Bodil och Bengt visar en öppen ovilja mot att alls tala om sociala 
faktorer eller använda ord som klass i någon form. 

4.3.3.1 Barbro 
Barbro, som arbetar på en stor skola i stadsmiljö, utmärker sig genom att hon 
först absolut inte vill säga något om sina elevers bakgrund: Men rent socialt, det 
vill jag inte påstå något om dem faktiskt. Vanligt folk. Vad ska jag säga? [skrat-
tar]. När jag lite senare i intervjun ställer frågan om hon tycker att elevernas 
bakgrund ändå påverkar hennes undervisning släpper fördämningarna: 

Har man elever som kommer från hem där man inte har studerat eller inte 
läser böcker och så vidare, det märker man ju direkt. Det gör man fak-
tiskt. Och får man elever som kommer ifrån hem där man har mycket ut-
bildning och där man läser mycket och backar upp eleverna med det ock-
så. Självklart påverkar ju det vad man kan göra och vilken respons man 
får på det man tar itu med. [...] Ändå ska vi köra samma kurs med dem 
som, ja är mer studieinriktade elever som är vana och läsa och har det 
mycket lättare för sig, som läser på fritiden. (Barbro) 

Jag frågar henne om hon tycker att det är meningsfullt att diskutera elevernas 
sociala bakgrund. Barbro svarar: 

Ja, det tycker jag är meningsfullt. Det hör ju hit. Vi har ju faktiskt en 
gymnasieskola där vi talar om valfriheten, men eleverna har ju egentligen 
inget annat val än att gå gymnasiet. När jag var i deras ålder så sa folk: 
’Antingen får du gå i skolan, eller också får du ta ett jobb’ och jag tog ett 
jobb, så jag förstår de elever så innerligt väl som är här fast de egentligen 
inte vill vara här. (Barbro) 
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Elevernas skenbara valmöjlighet säger Barbro i hög grad påverkar hennes un-
dervisning på de yrkesförberedande programmen, eftersom hon där har elever 
som inte vill vara där och som tycker att det är pest och att alla lärarna ska 
jävlas med dem. Hon får höra ganska ofta av sina yrkeselever att svenskämnet är 
tråkigt. De som klagar mest är de som bäst behöver svenskundervisningen, säger 
Barbro och menar att mycket av detta har sin grund i hemmet och vad som där 
sägs av föräldrar och andra personer som är viktiga för eleven. 

Den största skillnaden mellan att jobba på yrkesförberedande program och 
studieförberedande program säger Barbro är läsvanan: 

På NV-programmet är det ju människor som har klös efter litteratur. Om 
vi läser någon bok så slukar de allting! De på El-programmet som gör 
det, för det finns ju en och annan, som läser, men de är inte typiska där. 
Jag skulle vilja säga att de stora skillnaderna är läsvanor som jag sade in-
nan. Då har ju de läsvana ett helt bättre utgångsläge för allting som har 
med teoretiska studier att göra. (Barbro) 

Barbro säger också att de läsvana eleverna också är bättre skribenter än de som 
inte gärna läser. På de studieförberedande programmen hinner Barbro mer, och 
varken hon eller ämnet blir ifrågasatt så mycket. Barbro säger med eftertryck att 
det är inte samma kurs i praktiken. Det är inte det alltså. 

Segregationen mellan teoretiska och praktiska program tycker Barbro var vär-
re förr, då det nästan var fråga om pennalism. Däremot kan Barbro fortfarande 
höra starkt nedsättande kommentarer om grannskolan och det kroppsarbete som 
förekommer på programmen där. I lärarrummet ligger det normalt ingen prestige 
i att undervisa på olika program, men ibland suckar svensklärarna och önskar att 
yrkeslärarna vore lite mer litterata. Det är ett uttalande där underliggande mot-
sättningar framgår tydligt. 

4.3.3.2 Bella  
Bella jobbar på en gymnasieskola på en mindre ort. Hon undervisar på både 
studieförberedande och yrkesförberedande program. För Bella utgör genustillhö-
righet och programval starka sociala faktorer i hennes elevgrupper: Pojkar, 
pojkar, pojkar. Jag skulle vilja generalisera och säga att de är studieomotivera-
de därför att de har valt dessa linjer för att de är intresserade av praktiskt arbe-
te. Hon är noga med att poängtera att hon inte vill klumpa ihop folk och hon går 
inte utanför skolans sfär när hon beskriver sina elever. Bella visar alltså, åtmin-
stone inledningsvis, öppen motvilja mot att tala om sociala faktorer. 

Hur ser Bellas elever från yrkesförberedande program på svenskämnet? 
Många tycker att det är ointressant, och då blir det förstås tråkigt. Eleverna väl-
jer ofta utbildningsväg efter intresse för karaktärsämnen, inte för svenskämnet. 
Dessutom saknar många läs- och skrivvana, påpekar Bella och säger att de inte 
vill lägga sin energi på något ointressant, ofta med kommentaren ”jag kommer 
inte att behöva det här i mitt yrke” eller ”jag vet vad jag ska bli och att jag får 
jobb - så varför ska jag göra detta?”. Koncentrationen av elever med läs- och 
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skrivsvårigheter på yrkesprogrammen gör också svenskämnet tungrott. Bella vet 
också att hennes elever anser att kursen Svenska B är onödig:10

De tycker att de skulle kunna svenska A och det är OK och det behöver 
man, men svenska B, som vi uppfattar den, jag uppfattar den som mer lit-
teraturinriktad. Det säger många att det skulle vi inte behöva ha. (Bella) 

Bella och de andra lärarna i studien uppfattar B-kursen som främst litterär, vilket 
dock inte har stöd i kursplanen för Svenska B. Valet att lägga tyngdpunkten på 
skönlitteratur och litteraturhistoria gör den svår att genomföra i klasser med 
ovana av och ovilja inför läsning. 

Bella menar att den största skillnaden mellan att jobba på yrkesförberedande 
respektive studieförberedande program är att hon får bättre resultat på de studie-
förberedande programmen, vad hon än gör: 

Jag får bättre resultat, bättre texter, mer respons, längre utläggningar både 
muntligt och skriftligt, mer kreativt tänkande, mer utvecklat över huvud 
taget, utvecklade tankar, tankegångar, fylligare diskussioner. (Bella) 

När Bella går in i en undervisningssituation på de yrkesförberedande program-
men förväntar hon sig att det ska bli tungt att få eleverna att koncentrera sig på 
vad hon har att säga. Hon förväntar sig inte studiero eller god studiemoral, och 
de negativa förväntningarna blir lätt självuppfyllande profetior.11 De variationer 
i undervisningen som förknippas med programtillhörighet menar Bella beror på 
de dåliga fysiska och psykiska förutsättningar för undervisning som råder på de 
yrkesförberedande programmen: 

Det har bara blivit tydligare att förutsättningarna på fordonsprogrammet 
är så mycket mindre än de är på, eller sämre än vad de är uppe på NV 
som är lokaliserat på ett annat ställe i moderna lokaler och grupprum och 
material och teknik som funkar på ett annat sätt. Så är ju förutsättningar-
na mycket sämre nere på fordon. (Bella) 

Även gruppdynamik och homogenitet inom den egna gruppen är faktorer som 
gör att segregationen mellan de olika programtyperna ökar, menar Bella: 

Nu är grupperna så homogena och vi finns på ett ställe, långt ifrån övriga 
program ... de förstärker på något sätt sina attityder och sina fördomar 
och sitt sätt att vara ... de klumpar ihop sig när de ska gå upp till den and-
ra skolan. De snor ännu tätare sina fordonsjackor kring sig och blir en 
helhet då de kommer dit upp. Och de har ingen tillhörighet däruppe, de 
känner inte att de har någon tillhörighet, säger många. De vill snabbt ner 
till sitt program igen, där finns tryggheten. (Bella) 

                                                 
10 Uppfattningen att kursen Svenska B borde vara valbar uttrycks också av Stella, Sune och Bodil. 
11 Jämför Rosenthal och Jacobson som i Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and 

students' intellectual development (1968) menar att det finns ett samband mellan lärarens förvänt-
ningar på eleverna och deras faktiska kunskapsutveckling. Rosenthal och Jacobson menar att eti-
ketteringen av elever ofta görs på ett alltför godtyckligt och fördomsfullt sätt, vilket leder till att 
maktstrukturer baserade på klass, kön och etnicitet befästs och förstärks.  
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I lärarrummet känner Bella inte att det ligger någon prestige i att undervisa på 
det ena eller det andra programmet. Språkbruket bland vuxna avslöjar inte någon 
nedsättande tendens, däremot ser andra elever ofta ner på yrkesprogrammen, 
berättar Bella. 

4.3.3.3 Bengt  
Bengt har de senaste tre åren arbetat som obehörig svensklärare på en skola i en 
stad på västkusten. Bengts undervisningsgrupper består mest av yrkeselever, 
men också av elever från studieförberedande program. Skolan där Bengt jobbar 
är, som så många andra gymnasieskolor i landsortskommuner, hårt ansatt av 
konkurrensen från attraktiva skolor i närbelägna större städer. Bengt rör sig 
försiktigt runt ämnet social bakgrund och använder vaga uttryck som blandat 
som det är lite varstans när han ska beskriva sina elever. Bengt, som alltså inte 
gärna vill tala om sociala faktorer, svarar också nekande på frågan om han tror 
att dessa påverkar undervisningen. Han säger (strax efter Stella, som intervjua-
des vid samma tillfälle) att han inte heller tycker att den sociala bakgrunden är 
så viktig för undervisningen: 

Det är inte något som jag tänker på, bara reflekterar över att det är så. 
Utan de är som de är, och man får ju så att säga anpassa sig efter hur de 
är, men jag har svårt att se att det skulle bero på att de är just från den 
trakten eller från de sociala omständigheterna eller så. Jag tror inte det. 
(Bengt) 

Det paradoxala i Bengts yttrande är att han säger att han får anpassa sig till ele-
verna eftersom de är som de är, men att det inte handlar om sociala faktorer. 
Han preciserar inte heller vad det skulle kunna vara som han anpassar sig till och 
vad det innebär att ”de är som de är”. Bengts ovilja att tala om klass yttrar sig i 
motsägelsefullheter i språk och tanke: Han tänker inte på social tillhörighet, utan 
reflekterar bara över det. 

Eleverna på de studieförberedande programmen, menar Bengt, är mer själv-
gående och gör vad som förväntas av dem för att de vill ha bra betyg, oavsett om 
de tycker att det är givande eller inte. Han har höga krav och förväntningar på de 
studieförberedande klasserna: 

Jag förväntar mig mer egentligen på många sätt av exempelvis en natur-
vetaretta. Man förväntar sig att de ska klara av egentligen att komma upp 
till en högre betygsnivå, många av dem i alla fall. Dels för att de har am-
bitionen att få MVG i allting kanske, dels för att de har så pass, är så pass 
duktiga helt enkelt så att de klarar av att läsa svårare texter, föra svårare, 
mer abstrakta resonemang och så vidare. I en yrkesetta, fordonsetta, så är 
det väl mer att man förväntar sig att de ska klara kursen, om man säger 
så. (Bengt) 

Bengts elever har fått en mer positiv syn på svenskämnet tack vare aktiva sats-
ningar på samverkan mellan kärnämnet svenska och elevernas karaktärsämnen. 
Det är dock ingen universalmetod, eftersom Bengt ändå har elever som ser äm-
net som meningslöst. Bengt ser skillnader mellan att jobba på yrkesförberedande 
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program och studieförberedande program och menar att det är svårt att motivera 
elever på yrkesförberedande program: 

Om man har en grupp yrkeselever då, som är klassrumsfientliga, det är de 
ofta av naturen. De gillar inte klassrum, de gillar inte den situationen, 
passar inte i den situationen, så kan man ju ändå kanske flytta ut i verk-
staden och hitta på något. (Bengt) 

Bengt säger att yrkeseleverna är klassrumsfientliga (och det är de dessutom av 
naturen), vilket konkret innebär att Bengt måste använda sig av karaktärsämnets 
lokaler för att kunna motivera sina elever för svenskämnet. 

Segregation är inte främmande för Bengt. Han upplever en rent fysisk segre-
gation i form av byggnader som placerats långt från varandra, men också den 
mentala segregationen är påtaglig. Språkbruket avslöjar segregationen. ”Barack-
folket” kallas de yrkesförberedande eleverna och lärarna, och det handlar om att 
vara ”där ute” eller ”där nere”. Detta beror på att huvudbygganden, där alla 
studieförberedande program håller till, fungerar som skolans centrum och de 
yrkesförberedande programmen finns i periferin. Denna fysiska placering av 
yrkesprogrammen innebär en problematik som fler av de intervjuade lärarna 
återkommer till. Även i lärarrummet säger Bengt att det finns en uppdelning 
mellan dem som undervisar på yrkesprogram och dem som inte gör det. 

4.3.3.4 Bodil 
Bodil, som är ung och nyutexaminerad menar att den skola hon arbetar på har 
”allt”: Men här har vi allt tycker jag. Motsvarande samhället i övrigt. Jag tolkar 
det som att Bodil menar att skolan är en spegel av samhället och att hon ser 
klass, kön och etnicitet som inbakat i detta ”allt”. Skolan där Bodil arbetar do-
mineras av yrkesförberedande program och industrier på orten är tongivande i 
både skolan och lokalsamhället. Bodil har svårt att säga något om den sociala 
sammansättningen, då det är något hon inte verkar ha funderat på. Genom att 
använda sig av det svepande ”allt” undgår hon att precisera sina tankar om klass, 
kön och etnicitet. Att elevernas sociala bakgrund påverkar hennes undervisning, 
det tror hon ändå. Som exempel ger hon en bild av hur hon modererar svensk-
ämnet för att det ska passa olika grupper. Här resonerar Bodil om hur hon arbe-
tar med de yrkesförberedande programmen: 

Det kan vara just om de går process eller energi eller elprogrammet så 
sätter vi upp gemensamma mål för vad de vill klara av. De flesta säger att 
de vill ha ett G och så skiter de i resten och sedan pratar vi lite grann om 
vad som ska ingå då. Sedan försöker jag praktiskt, många kallar det för 
praktisk svenska och så jobbar vi mer med det. Mer med film och B-
kursen som är det stora problemet så ser jag ibland mellan fingrarna på 
kursplanen, med risk för att bli hängd. Men jag vill heller inte skrämma 
bort dem och behålla ett intresse. (Bodil) 
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Vad Bodil gör är att anpassa momenten till vad hon bedömer vara elevernas 
förmåga och vilja. Därför får kursplanens krav12 stryka på foten. Bodil säger att 
hon anpassar undervisningen efter program och att hon drar en linje mellan 
yrkes- och studieförberedande program: 

[…] men på ett SP-program har jag ju ingen aning vilken bakgrund de 
har inom en klass. Det kan jag inte säga att jag påverkas av, utan det är 
mera vad de går för program som gör hur man lägger upp det på olika 
sätt. (Bodil) 

I sitt uttalande avslöjar Bodil att hon alltså istället drar slutsatser om de yrkes-
förberedande programmens elever, även om hon inte säger det rakt ut. 

Det finns dock stora skillnader mellan att jobba på yrkesförberedande pro-
gram och studieförberedande program. Bodil menar att det förekommer mer 
ämnessamverkan på yrkes- [programmen], mer rapportskrivningar, mer praktisk 
svenska, mer film. På de studieförberedande programmen förekommer också 
film, men ämnet är mer litterärt inriktat där och hon följer, menar hon, en littera-
turhistorisk kanon. Föreläsningsformen används mer i studieförberedande klas-
ser, och Bodil jobbar mer elevaktivt på yrkesförberedande program med bland 
annat diskussioner så att de ska se att allt inte är svart och vitt. Undervisningen 
är oftare tematiskt upplagd på yrkesförberedande program. Bodils speciella 
förväntningar på eleverna är att alla ska bli godkända. Hon har som grundförut-
sättning att alla kan bli godkända i svenska, något hon har gemensamt med 
Ylva. 

Segregation mellan programmen tar sig utryck i den självnedvärdering som 
många av yrkeseleverna ägnar sig åt. De förstärker sitt utanförskap, vilket Bodil 
hör i kommentarer som ja de där på SP de kan väl, de är så duktiga, sådana är 
ju inte vi. Fördomar kommer också ibland till ytan i lärarrummet då yrkeslärare 
tycker att svenskan svävar uppe i det teoretiska och har inte fötterna på jorden. 

4.3.3.5 Kajsa  
Kajsa har de senaste 15 åren arbetat med vuxenutbildning. Hon väljer att måla 
upp en idealbild av elevsituationen på Komvux. Stämningen på skolan är så 
positiv att den smittar av sig, menar Kajsa och beskriver sina elever som motive-
rade, ambitiösa och trevliga. Inte alla läser på Komvux av fri vilja, utan en grupp 
elever har placerats i skolan genom arbetsmarknadsåtgärder och det kan vara 
svårt för dem ibland. Elevgrupperna består bland annat av invandrare som sak-
nar svensk gymnasiekompetens, personer som är mellan 25 och 40 år och som 
har gamla tvååriga gymnasielinjer bakom sig samt ett antal ungdomar som av 
olika anledningar läser in, eller förbättrar, sin gymnasiekompetens. Eventuella 
svårigheter kan bara anas under ytan i Kajsas formuleringar om elever som är 
där för att de inte har något alternativ eller för att de ska slippa vara arbetslösa. 
Kajsa undviker först att tala om klass, medan etnicitet framträder som en vikti-

                                                 
12 Kursplanens formuleringar stipulerar visserligen en anpassning av svenskämnet till de olika pro-

grammens inriktningar, frågan är bara om denna möjlighet bidrar till att de kulturer och de olika 
varianter av svenskämnet på gymnasieskolan som beskrivs i (Malmgren 1992a) upprätthålls. Se 
vidare 4.4.1 om lärarnas uppfattning och användning av officiella styrdokument. 
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gare faktor. Kajsa, som egentligen inte vill tala om sociala skillnader berättar 
ändå en anekdot om en kvinnlig elev vars barn omhändertogs av sociala mynd-
ligheter. Kajsa svarar svävande på frågan om undervisningen ändå påverkas av 
sociala faktorer: 

Det är klart när vi diskuterar texter i svenska så, är ju speciellt då texter 
som innehåller någon slags värdering, ja även skönlitterära texter, jag 
tänkte bara som artiklar, med någon som har en klart uttalad åsikt om nå-
gonting och att det blir en diskussion och då tänker man ju omedvetet, 
man tänker omedvetet egentligen, men man tänker på att det finns männi-
skor med olika bakgrund. (Kajsa) 

Kajsa säger alltså att hon bara omedvetet tänker på att eleverna kan ha olika 
bakgrund när hon planerar och lägger upp sin undervisning. Här finns det anled-
ning att problematisera Kajsas sista uttalande. Kan tankar om social bakgrund 
verkligen vara omedvetna då en lärare planerar sin undervisning?  

Kajsas förväntningar på eleverna handlar om att de ska vara vuxna i en vuxen 
miljö. Hon upplever att hennes elever tycker att det är positivt med svenska, 
även om många har med sig negativa erfarenheter från tidigare svenskundervis-
ning. Några tycker det är tungt att läsa och skriva. Många har haft problem hela 
sin skolgång och fått specialundervisning i svenska. Några skillnader mellan de 
elever som gått yrkesförberedande program och de som gått studieförberedande 
program på gymnasieskolan säger sig Kajsa inte märka. Hon tror att det i många 
fall är en mognadsfråga, att en del elever på yrkesprogrammen kanske inte mär-
ker förrän senare i livet att de vill göra något annat. Då har de ofta inga problem 
att läsa in svenskan på gymnasienivå på Komvux. Möjligtvis kan Kajsa ana att 
elever med yrkesbakgrund har en annan skriftspråklig kompetens, särskilt om de 
har arbetat ett tag och tillägnat sig ett skriftspråk som passar endast i en praktisk 
yrkesroll. Då kan det vara svårt för eleverna att blomma ut i språket och använda 
massor med adjektiv och adverb, säger Kajsa.  

4.3.3.6 Yngve  
Yngve arbetar på en stor gymnasieskola som tidigare varit en gammal yrkessko-
la. Han tolkar frågan om elevernas sociala härkomst främst geografiskt: 

[…] genomsnittseleven på byggprogrammet bor utanför staden, kanske 
har föräldrarna ett litet lantbruk och bor ute på landet. Jagar och fiskar 
mycket. Har lärt sig ta ansvar och hjälpa till i hemmet. Ganska mogna för 
sin ålder. (Yngve) 

I uttalandet ryms elevernas moraliska kvaliteter, som ansvarsfullhet och mog-
nad. Dessa faktorer kan inte knytas till klass, kön, etnicitet eller geografisk här-
komst, utan svaret kan ses som Yngves sätt att undvika att tala om social bak-
grund. Yngves elever kommer inte primärt från akademiska hem, berättar han 
när jag frågar. Yngve fortsätter med att berätta hur viktigt det är att ta reda så 
mycket som möjligt om eleverna när de börjar så att de kan lära känna varandra. 
Detta sker ofta genom brevväxling mellan Yngve och eleverna. 
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Yngves elever beskrivs som lojala mot varandra. Skolk förekommer i ringa 
omfattning och eleverna är överlag trevliga att vara med, även om han säger att 
lite grabbig stil blir det på dem när det är bara pojkar. Elevernas studiemotiva-
tion hänger samman med arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Den aktuella 
branschen Yngves elever utbildar sig för går bra just nu och det märks på ele-
vernas intresse för skolarbete. De tycker ofta att svenskan är tråkig och tung, 
vilket Yngve tror kan bero på grupptryck eller arv från högstadietiden. Eftersom 
skolan är organiserad i arbetslag knyts svenskundervisningen ofta samman med 
karaktärsämnena, vilket enligt Yngve är ett arbetssätt som främjat elevernas 
motivation och därmed hela undervisningssituationen. Först säger Yngve att det 
inte är så stora skillnader mellan att arbeta på ett studieförberedande och ett 
yrkesförberedande program, men sedan gör han följande jämförelse:  

Och de som är riktigt duktiga, det är fler som är duktiga i studieförbere-
dande program i svenska och engelska än vad det är på yrkesförberedan-
de program. Om man tar genomsnittseleven. [...] Ja skillnaden var, då, 
med samhällsprogrammet, att de läste snabbare och var duktigare, inte 
alla, men genomsnittseleven var duktigare. [...] Det låg mer eget ansvar 
på eleverna på de studieförberedande programmen. Då hann man med 
mer rejält. [...] Den stora skillnaden kanske är med yrkeselever då är ju 
trasslet som kan vara hur mycket som helst. De kan vara stökiga och de 
kan inte jobba på egen hand. (Yngve) 

4.3.4 Sammanfattning  
Ovilja att tala om social bakgrund är vanlig bland de intervjuade lärarna. Den 
direkta frågan om elevernas sociala bakgrund påverkar undervisningen upplevs 
tydligt besvärande. Allra lättast att tala om klass som social kategori har Staffan, 
Stella, Sune, alla lärare på studieförberedande program. Även Ylva (enbart på 
yrkesförberedande program) talar utan tvekan om elevernas sociala tillhörighet, 
främst då i koppling till föräldrars yrke och utbildningsnivå. Andra uttrycker sig 
mycket försiktigt eller väljer att tolka frågan på ett undvikande vis, som exem-
pelvis Yngve gör när han förstår frågan geografiskt, eller som Bella när hon 
vägrar att ”klumpa ihop folk”. 

Då frågan återkommer i förtäckt form under intervjuernas gång blir det dock 
klart att samtliga lärare egentligen anser att elevernas sociala bakgrund påverkar 
undervisningen på många sätt. Kajsa menar att hon bara omedvetet blir påverkad 
av elevernas sociala bakgrund och att det inte spelar någon större roll för under-
visningen i stort. Sven-Arne som undervisar invandrarelever lägger större tyngd 
vid social bakgrund än de andra intervjuade lärarna. Han menar att han måste ta 
hänsyn till kön, etnicitet och klasstillhörighet för att hans undervisning ska fun-
gera. 

Lärarna beskriver också två olika undervisningskulturer vilkas förutsättningar 
för svenskämnet vida skiljer sig åt. De studieförberedande programmens elever, 
å ena sidan, beskrivs tämligen stereotypt som teoretiskt begåvade och ambitiösa, 
men också som elever som lider av betygshets och rädsla för att göra, säga eller 
skriva fel. De här eleverna har ofta, men inte alltid, god läsvana och ett nätverk 
omkring sig som uppmuntrar teoretiska studier. De kräver duktiga ämneslärare 
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och hög standard på undervisningen. De ges ofta stort eget ansvar för arbetsupp-
gifter och anses vara självgående. Flertalet lärare menar att de hinner mycket 
längre på kortare tid med ett studieförberedande program. Svenskämnet upplevs 
för det mesta som roligt och nyttigt av eleverna på de studieförberedande pro-
grammen. Beskrivningen av de studieförberedande programmens elever är här 
starkt förenklad och schablonmässig. Den bygger på lärarnas utsagor i intervju-
erna som sammantaget ger denna bild av elever på studieförberedande program.  

De yrkesförberedande programmens elever å andra sidan beskrivs också of-
tast i positiva ordalag av lärarna. Yrkeseleverna som individer beskrivs som 
lojala, trevliga och roliga att vara med. Som grupp är de däremot ofta motsträvi-
ga och ibland till och med klassrumsfientliga. Lärarna förväntar sig inte arbets-
moral, studiero och ett språkbruk som inte kränker någon. Yrkesprogrammens 
elever behöver snarare en duktig pedagog än en duktig ämneslärare, menar nå-
gon lärare i studien. Arbetsgången är långsam och resultaten allt som oftast 
sämre i förhållande till de studieförberedande programmen. Förutsättningarna på 
yrkesprogrammen är dåliga för teoretisk undervisning: fysisk isolering från 
andra program och lokaler som inte är anpassade för verksamheten är vanliga 
företeelser som försvårar undervisningen i svenska. Svenskämnet uppfattas som 
tungt både av lärare och av elever på yrkesförberedande program. Kursen 
Svenska B upplevs som onödig och borde enligt några lärare i studien vara val-
bar för de yrkesförberedande programmen. Svenskämnet beskrivs i mångt och 
mycket som ett praktiskt färdighetsämne. 

Mellan grupperna finns både öppen och dold segregation. Samtliga lärare 
vittnar om hur det både i klassrum och lärarrum kan förkomma nedsättande 
kommentarer, om enskilda elevgrupper, men också om svenskämnet i sig. Det 
finns också en inofficiell rangordning inom gruppen av studieförberedande pro-
gram. Några menar att det visst ligger prestige i vilka grupper en lärare undervi-
sar i och att en del alltid får de bästa grupperna, medan några andra menar att 
det i lärarrummen trots allt oftast råder prestigelöshet och gott samarbete. Lärar-
na beskriver vad dessa skillnader i elevgrupper och fysiska förutsättningar får 
för effekt för undervisningen i svenska: i praktiken blir det inte likvärdiga kurser 
som ges på studieförberedande respektive yrkesförberedande program. 

4.4 Ett professionellt perspektiv 
En lärares officiella uppdrag regleras dels av skollagen, dels av aktuell läroplan 
och kursplan för respektive ämne och kurs. Synen på och tillämpningen av dessa 
nationella styrdokument varierar hos de undersökta lärarna, vilket framkommer i 
detta avsnitt. 

4.4.1 Nationella styrdokument 
Uppfattningen om kursplanerna i svenska (Gy2000) är övervägande negativ i 
den undersökta lärargruppen. Nervositeten inför frågan är påtaglig, och jag får 
den uppfattningen att ingen ville bli påkommen med okunskap om officiella 
styrdokument. Några av lärarna har specialstuderat kursplanetexter inför inter-
vjun och är beredda på förhör, andra kommer med vältummade exemplar i han-
den vid intervjutillfället. När jag ställer frågan om Bodils generella uppfattning 
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om kursplanen brister hon ut i ett spontant Usch! Sedan ler hon och säger: så ser 
jag ibland mellan fingrarna på kursplanen, med risk för att bli hängd. Om Barb-
ro fick bestämma skulle hon avveckla kursplanerna helt och hållet, men ser ändå 
möjligheter i kursplanens formuleringar: 

För kursplanen kan man tolka ... tack och lov! Det är jag faktiskt himla 
glad för. Det är därför jag gillar det här jobbet. Det är aldrig någon som 
kommer och lägger näsan i blöt vad jag ska göra! (Barbro) 

I den övriga gruppen används ord som svårtolkad, tråkig, obegriplig, rörig och 
tjatig när kursplanen ska beskrivas. Trots sin status som bindande officiellt styr-
dokument verkar inte kursplanen vara särskilt ledande för lärarna i deras dagliga 
arbete. Kursplanerna ses mest som något man pliktskyldigast tar upp med jämna 
mellanrum för att man måste. 

Min fråga om lärarens uppfattning om kursplaner föll bort ur intervjun med 
Bella. Jag bad i efterhand om en skriftlig komplettering via e-post, vilket gav 
Bella lång tid att tänka på och formulera sitt svar: 

Läroplan och kursplaner är de styrdokument som jag under hela min lä-
rargärning hållit mig ordentligt à jour med och anser att de är synnerligen 
viktiga dokument som stakar ut den väg vi ska gå för att utföra uppdra-
get. Speciellt läroplanen är min ledstjärna och de stora övergripande frå-
gorna har jag med mig i min dagliga verksamhet. (Bella, skriftlig kom-
munikation)  

Det finns alltså skäl att betrakta Bellas utsaga ovan som ett försök att vara poli-
tiskt korrekt. Att jag ändå väljer att låta citatet ingå i mina resonemang beror på 
att Bellas text är ett tydligt exempel på hur situationen påverkar vilka åsikter 
som kommer fram. Intervjusituationen genererar i detta fall en typ av svar som 
ligger närmare privatpersonens åsikter, medan den skriftliga kommunikationen 
speglar tjänstemannens officiella åsikt.  

En övervägande del av lärarna i studien anser alltså att kursplanerna är krång-
liga och abstrakt formulerade, tråkiga och alltför allmänt hållna. Den får ämnet 
att verka trist, säger Staffan exempelvis. Kursplanetextens allmänna hållning 
anses inte ge stöd nog för yrkesutövandet, och en av lärarna i studien (Yngve) 
efterlyser till och med starkare styrning från centralt håll:  

Svenskämnet kan vara världens underbaraste ämne, men det kan vara 
pest. I mitt fall så har jag då beslutsångest. Jag känner att jag kan göra i 
princip vad som helst och det är ändå svenska. Jag har svårt ibland för att 
bestämma mig för vad jag ska göra. När jag väl har bestämt mig för en 
sak så tänker jag att jag skulle nog ha gjort något annat i stället. Nästa 
gång så väljer jag omvänt och har ändå dåligt samvete. Då känner jag 
mig otillräcklig jämt och ständigt. Jag skulle tycka det var skönt om det 
kom direktiv, klarare direktiv uppifrån vad man ska ta upp. (Yngve) 

Yngve är inte ensam om att ha dåligt samvete för sitt förhållande till styrdoku-
menten. Även Bodil och Barbro uttrycker sitt dåliga samvete när det gäller kurs- 
och läroplaner. 
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4.4.2 Användandet av kursplanerna i svenska 
Samtliga lärare i studien verkar känna till innehållet i kursplanen i svenska, även 
om de ändå sedan valt att inte låta styrdokumenten vara en del i det dagliga 
arbetet. Vanligast är att pliktskyldigt gå igenom mål och kriterier i början av en 
kurs för att sedan i slutet av den återknyta till kursplanen och använda den som 
en checklista för avklarade moment. Även om uppfattningen av de nationella 
styrdokumenten är övervägande negativ, försöker lärarna i studien ändå i olika 
grad att förverkliga det innehåll och de intentioner som uttrycks i läroplan och 
kursplan. Graden av engagemang varierar starkt i materialet, från Sunes hårda 
linje som innebär många underkända elevprestationer till Bodil som medvetet 
bortser från styrdokumenten för att kunna godkänna sina elever i svenska.

4.4.3 Kursplanerna i praktiken 
Elevinflytande över undervisningens innehåll och utformning är ett mål att strä-
va mot enligt Lpf 94, men det är svårt att realisera i verkligheten, vilket också 
framgår av Skolverkets granskning av skolor i 20 kommuner i landet (Nationella 
kvalitetsgranskningar 2000). Ämnet svenska har bland andra granskats när det 
gäller elevernas inflytande. Eleverna i den undersökningen menar att de har 
mycket litet inflytande på undervisningen, annat än på ordningsföljden på olika 
moment (Nationella kvalitetsgranskningar 2000 2000). Att konkretisera kurs-
planerna i svenska och använda dem aktivt med eleverna är ett sätt att säkra 
elevernas medbestämmanderätt i klassrummet. 

När lärarna i min studie ska värdera i vilken grad de använder kursplanen ak-
tivt tillsammans med eleverna i undervisningen rör sig lärarna mellan ytterlighe-
terna ”använder mycket” till ”använder ej aktivt”:  

Använder mycket  Sven-Arne 

Anv. ganska mycket  Bengt, Kajsa, Bella, Stella,  

Anv. lite  Staffan, Sune, Ylva, Barbro, Yngve 

Anv. ej aktivt Bodil  

Mest aktiv är Sven-Arne som säger att han använder kursplanen som läromedel 
hela den första månaden i en kurs. Minst aktiv är Bodil som öppet säger att hon 
ofta bortser från kursplanerna helt, vilket dock ger henne ångest. För att komma 
runt det problemet har Bodil utarbetat ett antal egna system för betygssättning 
och kursinnehåll som sträcker sig vidare än kursplanens uppmuntran till anpass-
ning till programkaraktär (se vidare 4.4.4). Bella däremot, ser inte bara kurspla-
nens snåriga text som ett hinder, utan också som en tillgång:  

Den innehåller vida och abstrakta formuleringar och ger naturligtvis upp-
hov till många olika tolkningar vilket ju också kan ses som att den ger 
stor frihet både vad gäller metod och stoffval. (Bella, skriftlig kommuni-
kation)  

I Yngves skildring av hur han arbetar med kursplanerna finns också de andra 
lärarnas röster. Han får därför representera en övervägande del av gruppen med 
sin redogörelse för hur han använder kursplanen i klassrummet:  
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Då delar jag ut kursplanen så de får den. Ibland vill de inte behålla den, 
men för det mesta vill jag att de ska behålla den. Så läser vi igenom den 
och jag frågar ’Begriper ni nu vad det handlar om’. Och det gör de inte. 
Vi brukar göra så här att ... och så talar jag om hur vi har jobbat tidigare 
år. Tycker ni det låter vettigt, frågar jag dem? Ja, säger de. Den vanligas-
te kommentaren man får höra är ’Du kan bäst, så bestäm du, så blir det 
bra så gör vi som du säger’. Jag upplever att det är faktiskt så. (Yngve)  

Yngve använder också kursplanen som ett argument i striderna med eleverna om 
varför vissa moment ska göras eller inte. Då används kursplanen som ett makt-
medel. Argumentet ”För att det står så i kursplanen” använder Yngve ofta då 
eleverna ifrågasätter varför de ska göra det ena eller det andra momentet.  

I Skolverkets granskning av betygssättning på gymnasieskolan (Nationella 
kvalitetsgranskningar 2000) kommenterar lärarna kursplanen och säger, i likhet 
med informanterna i min studie, att kursplanen är skriven på ett abstrakt och 
otillgängligt språk. Eleverna vill, enligt lärarna i den studien, få tydliga besked 
om vad som ska göras, och dessa besked finns i de lokala kursplanerna. Till sin 
natur är de lokala kursplanerna mycket specifika och ofta katalogartade i sin 
uppräkning av moment som lärarkollektivet ser som nödvändiga i respektive 
kurs (Se även Vägar till lokal arbetsplan 1998, Tholin 2003). Den utformningen 
kan också förklara att lärarna väljer att arbeta efter de lokala snarare än efter de 
nationella kursplanerna som anses tämligen abstrakta och svåra att tolka. Detta 
styrks också av Skolverkets granskning av gymnasieskolan (Tid för lärande: 
nationella kvalitetsgranskningar 2001–2002 2003). Förutom de lokala kurspla-
nernas omskrivningar av befintliga nationella kursplaner i svenska, skriver några 
av lärarna själva om dessa i ett tredje led för att konkretisera dem för eleverna. I 
min studie nämns de lokala kursplanerna bara vid tre tillfällen. I det första fallet 
som något som ingen läser eller bryr sig om (Stella) och i de andra två fallen 
som något som verkar starkt sammanhållande, men som ständigt måste revide-
ras. De lokala kursplanerna ger någon slags garanti för undervisningens likvär-
dighet (Barbro, Staffan).  

4.4.4 Betyg och betygssättning  
Betyg och betygssättning utgör en väsentlig del av en lärares myndighetsutöv-
ning.13 Skolverket påvisar i sin granskning (2000) att lärarna har haft litet stöd 
för att utveckla sin kompetens i betygssättning och att samtal om betygskriterier 
och tolkning av dessa förekommer sparsamt i skolan. Att lärare behöver hjälp 
med betygssättningen, och då särskilt gränsen till betyget Godkänd, visar även 
Östlund-Stjärngårdh (2002). I sin studie av texter skrivna inom ramen för det 
nationella provet visar Östlund-Stjärngårdh hur uppfattningen bland svensklära-
re om vad som gör en text underkänd varierar mycket. Skolverkets granskare 
menar vidare att skolorna inte har arbetat aktivt med nationella mål och kriterier 
och inte heller ser dessa dokument som något som tryggar likvärdigheten och 
rättsäkerheten (2000). I ett yttrande konstateras således att ”det finns betydande 
                                                 
13 Betygsfrågan ägnades endast en liten del i samtalen med lärarna och därför hänvisar jag till Natio-

nella kvalitetsgranskningar (2000) som ger en rättvisare bild än vad mitt begränsade material kan 
generera.  
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brister vad det gäller rättvisa och likvärdighet” (Yttrande från Skolverket 2000). 
Betygskriterierna ingår i styrdokumenten och är bindande texter som läraren 
som myndighetsperson inte får eller kan bortse från.  

Mitt material bekräftar att lärare och elever instämmer i Skolverkets kritik av 
bristande rättvisa och likvärdighet i kunskapsbedömningen på gymnasieskolan. 
Jag frågar lärarna hur de ser på betygssättningen i svenskämnet. Det finns en 
gemensam uppfattning som går över programgränserna: som en konsekvens av 
att det inte är samma kurs (Barbro) som läses blir inte heller betygen likvärdiga. 
Detta är något som både lärare och elever är medvetna om. Det är lättare att få 
ett högre betyg på de yrkesförberedande programmen, säger Barbro: Risken är 
så himla stor att det är lättare att få ett VG i en EC-grupp än på NV. Fastän 
man inte ska jämföra med varandra, så tror jag att det blir det i alla fall.  

Bella ser sin räddning i att betyget Godkänd är väldigt brett så att det kan in-
nefatta även yrkeseleverna, som ändå inte får betyget Godkänd ofta:  

Nu är ju G så väldigt brett, tycker jag alltså, man kan verkligen se på G 
som väldigt brett, som tur är. Men jag försöker fortfarande hålla en gans-
ka hög nivå på G därför att jag tycker att det har med min yrkesstolthet 
att göra och jag vänder och vrider mycket på detta och det blir många IG, 
tyvärr. Tyvärr. (Bella)  

Stella och Bengt menar att det hos både lärare och elever på studieförbere-
dande program finns en ambition om högre betyg, vilket det inte gör på de yr-
kesförberedande programmen. Staffan funderar över betygens likvärdighet i 
gymnasieskolan. Han anar att det finns en skillnad mellan betygens värde på 
olika program, det finns ju en diskrepans mellan praktiska och teoretiska utbild-
ningar, kan jag tänka mig, även om han inte kan belägga det. På Komvux disku-
teras betygssättningen ofta i lärarkollektivet. Kajsa upplever att det finns en 
skillnad i hur hon sätter betyg jämfört med ungdomsgymnasiets lärare. Bedöm-
ningen är strängare på Komvux, menar Kajsa, men säger samtidigt att lärarna på 
Komvux ändå sätter många höga slutbetyg. Ylva säger utan omsvep att det är ju 
så att man sätter ju lägre krav på yrkes, det är helt klart. Jag godkänner mer på 
yrkesprogrammen än jag gjorde på SP, där hade jag högre krav för att de skulle 
få godkänt. Eleverna på de studieförberedande programmen har uppmärksam-
mat detta och klagat hos rektor, men någon förändring tror inte Ylva på. Hon 
undrar i sitt stilla sinne om de G hon sätter på yrkesprogrammen skulle hålla för 
G i en NV-klass:  

Kan jag stå upp för det här betyget? Och därför tycker jag det är så svårt 
att sätta VG, faktiskt. G kan man tänja väldigt mycket, men då har man 
hoppat upp och då ska det upp på den nivån, det är svårt. (Ylva)  

Yngve beskriver också betyget G som väldigt stort och tänjbart. Han saknar ett 
äldre betygsystem med två betyg i svenska, ett i litteratur och ett i språk: 

Ett för språket och ett för litteraturen, som vi hade förr. Däremot tycker 
jag det är bra att man slipper sätta betyg varje termin. Jag tycker att det 
skulle bli mer rättvist. En del elever har ju så enormt kämpigt med sitt 
språk och omvänt och hade man möjlighet att ge ett MVG och ett VG. 
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Det hände ju faktiskt på den gamla tiden att man kunde ha femma i det 
ena och trea i det andra. De skillnaderna finns ju kvar även idag. (Yngve)  

Rent allmänt tror Yngve att det är stora skillnader mellan ett G som han sätter på 
ett yrkesförberedande program och de som sätts på ett studieförberedande pro-
gram.  

Det är lättare att komma upp i G på yrkesförberedande program. Jag har 
hört från andra skolor hur deras studieförberedande program tycker att ett 
G. . att G är ett underbetyg, ett yrkesbetyg. (Yngve)  

Det finns avvikande åsikter i studien. Några av de mest anmärkningsvärda 
presenteras nedan. Bodil och Sven-Arnes inställning till betygssättning får väl 
sägas höra till ytterligheterna, men liknande sätt att tackla betygproblematiken 
finns även hos de övriga lärarna, även om det inte sägs rakt ut. Bodil har utveck-
lat ett alldeles eget system för betygssättning. Undervisningen på yrkesförbere-
dande program bedrivs så att maximalt betyg Godkänt kan uppnås, men den som 
vill ha ett högre betyg kan kontakta Bodil för att få göra extrauppgifter som kan 
resultera i Väl godkänd eller Mycket väl godkänd. Detta system finns inte i 
motsvarande form på de studieförberedande program som Bodil undervisar. 
Utgår du från att de på yrkesförberedande program bara vill ha Godkänt, undrar 
jag och Bodil svarar:  

Jag frågar dem, men jag säger inte att ’du och du skulle kunna få ett VG, 
så er vill jag prata med’, men låtsas att jag tror att alla minst klarar VG, 
men verkligheten inte är sådan. Om du frågar om det är jämförbart med 
VG på ett yrkesförberedande program och ett studieförberedande pro-
gram, så måste de givetvis ligga på en hög nivå i undervisningen på det 
de gör för G, på de uppgifterna de får. De måste ha viss analytisk förmå-
ga och sådant, de har den förmågan. Och de lägger ner den tiden. De som 
har G eller vill ha G, som jag har sagt; kommer man på lektionerna, gör 
vad man ska och är aktiv så ska man klara ett G hos mig. (Bodil) 

I Bodils betygssystem finns också ett eget betygssteg, ”G-Light”, ett betyg som 
innebär att man egentligen inte har nått målen för Godkänt men fått det betyget 
ändå. Bodil säger att detta är vanligt att de yrkesförberedande programmens 
elever har med sig ett ”G-light” 14 från högstadietiden:  

Vi pratar väldigt mycket i klasserna om det också och vi måste ha betyg, 
är nog alla överens om, men inte så som de är nu. Och det är klart att det 
är många som är ’G-light’. Det är väldigt många som är G-light och vi får 
in väldigt många som är G-light för att . . . man ser att de inte har varit 
godkända någon gång på högstadiet och så vips blir de godkända i nian 
på vårterminen. (Bodil) 

Att betyget ”G-light” sätts i svenska på både grundskolan och på gymnasiet kan 
delvis få sin förklaring i trycket på lärarna att genomströmningen av elever ska 
                                                 
14 Användandet av light i betydelsen ’lättversion’ återkommer även hos Bengt om uppsatser, som 

enligt honom kan vara uppsats light.  
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vara konstant. Elever som inte uppnår målen och inte kan få betyg Godkänd är 
garanterade vidare undervisning och blir på så sätt en belastning för skolornas 
planerade verksamhet. Dessutom antyds att ”duktiga lärare” genererar godkända 
elever och vice versa, vilket än mer ökar trycket på lärarna som väljer att förbise 
kraven för betyg Godkänd i svenska. 

Sven-Arne exploderar av indignation när jag undrar hur han tänker om be-
tygssättning i ämnet svenska som andraspråk:  

Då tänker jag, det bara skiter jag i. Ska jag behöva sätta betyg på det här 
också? På något sätt strider det mot målen, mot läroplanen, att sätta betyg 
över huvud taget. (Sven-Arne) 

I Sven-Arnes starka avståndstagande från ålagd tjänsteutövning anar jag en stor 
osäkerhet. Han säger också att han tycker det är svårt att sätta betyg och att han 
inte förstår vitsen egentligen med att sätta betyg över huvud taget. Dilemmat för 
Sven-Arne verkar vara att han i sin undervisning arbetar mycket med att höja 
elevernas självkänsla och att det är svårt att betygsätta en sådan utveckling. 
Något alternativ till betyg kan Sven-Arne trots allt inte komma på.  

4.4.5 Sammanfattning  
Den allmänna uppfattningen om kursplanerna i svenska är negativ, utom i ett 
fall. Användningen av kursplanerna, som över lag är mycket sparsam, varierar 
med lärarens engagemang i och uppfattning av styrdokumenten. Lärarna menar 
också att eleverna oftast inte förstår kursplanetexten och inte heller är intresse-
rade av den. Att kursplanen är till enbart för läraren är en allmän uppfattning i 
materialet. 

Lärarna uttrycker en gemensam uppfattning som går över programgränserna: 
betygen är inte likvärdiga. På de studieförberedande programmen sätts fler höga 
betyg. Det är lättare att bli godkänd i svenska på ett yrkesförberedande program 
än på ett studieförberedande. Lärarna på yrkesförberedande program ”sträcker 
ut” betyget Godkänd och uppfinner egna system i systemet för att de som kom-
mer på lektionerna och visar god vilja också ska kunna bli godkända i svenska, 
oavsett vad de nationella betygskriterierna föreskriver. 

4.5 Ett praktiskt-pedagogiskt perspektiv 
Detta avsnitt behandlar de intervjuade lärarnas uppfattning om förberedelse för 
akademiskt skrivande på gymnasieskolan.  

4.5.1 Förberedelse för akademiskt skrivande i gymnasieskolan 
Läroplanen är tydlig i sitt allmänna krav på att varje elev ska ha en god skriftlig 
förmåga med sig från gymnasieskolan. Ett mål att uppnå är att ”varje elev som 
har slutfört ett nationellt eller specialutformat program [...] kan uttrycka sig i tal 
och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet 
och för fortsatta studier” (Lpf 94:30). Kursplanen i svenska uppmanar i sin tur 
visserligen till variation beroende på elevens programtillhörighet. I kursplanerna 
i svenska för gymnasieskolan betonas exempelvis programanpassning i formule-
ringar som att skolan ska sträva mot att eleven ”tillämpar sina kommunikativa 

 55



färdigheter inom olika ämnen och kunskapsområden som är aktuella för den 
valda studieinriktningen” (Gymnasieskolans regelbok 2001/2002 2001:272). De 
allmänna utbildningspolitiska målen i läroplanen och kursplanerna i svenska är 
tämligen entydiga i kravet på en gymnasieutbildning som förbereder för arbets-
liv och studier. Men när vi kommer till den nivån i hierarkin där målen ska upp-
nås i praktik blir det hela mer svårgripbart, vilket lärarintervjuerna visar. 

I beskrivningen av svenskämnets övergripande syfte finns lydelsen ”Att i tal 
och skrift kunna använda språket är således en förutsättning för studier och för 
att aktivt kunna delta i samhällslivet” (2001:271). För de olika kursbeskrivning-
arna av kurserna svenska A och svenska B, vilka idag är obligatoriska kärnäm-
neskurser, finns inga explicita uppmaningar till förberedelse för akademiskt 
skrivande. En sådan formulering finns istället i svenska C (se Gymnasieskolans 
regelbok 2001/2002 2001), en kurs som idag inte är obligatorisk annat än för 
elever på samhällsvetenskapsprogrammet.  

I det akademiska skrivandet förenas de kategorier (skrivandet som medel för 
tänkande och lärande och som medel för kontakt och påverkan) som kursplanen 
i svenska för gymnasieskolan anger som strävansmål för skrivandet. En student 
på högskolenivå behöver säkerhet i skrift för att kunna uttrycka sitt tänkande och 
därmed etablera kontakt med den akademiska diskursen. I kursplanen står vis-
serligen inget konkret om att undervisningen i svenska ska innehålla träning i 
akademiskt skrivande, däremot är formuleringen av svenskämnets syfte och mål 
tydlig: svenskämnet ska förbereda för arbetsliv och studier. En erinran om läro-
planens ord att gymnasieskolan ska ”fördjupa och utveckla elevernas kunskap 
som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor” 
(Lpf 1994:27) ger vid handen att svenskundervisningen borde inbegripa någon 
slags introduktion i akademiskt skrivande, eftersom just skrivandet i ökande 
omfattning är en bärande del av all universitetsutbildning oavsett inriktning eller 
ämnestillhörighet. Att hävda att det är alla ämnens ansvar att utveckla en aka-
demisk skrivförmåga är att grovt förenkla problemet. Även om skrivande och 
tänkande självklart sker i fler ämnen än i svenska är den expertkompetens 
svensklärarna besitter genom sin kunskap om språk och skriftspråkliga konven-
tioner oersättlig.  

Frågan ”Förbereder du dina elever för akademiskt skrivande och i så fall hur” 
föranleder stor osäkerhet om vad akademiskt skrivande egentligen innebär. Lä-
rarna frågar sig om det är det de ägnar sig åt i förberedelserna inför de nationella 
proven och kursen projektarbete.15 Hur denna osäkerhet visar sig blir tydligt i 
Yngves replik nedan, vilken får stå som exempel för den kollektiva osäkerheten 
i informantgruppen:  

Jaha, du menar med ... om man tänker sig ett specialarbete eller något så-
dant, med metod och bakgrund och sådant? Ehhhh, den enda gången jag 
har gjort det med yrkeselever här ... jag har gjort det ett par gånger innan 

                                                 
15 Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större 

arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och 
fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. (Kursplan 
för projektarbetet, 2004 ). 
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då vi jobbar med temaarbetet då. De får då skriva bakgrund till varför de 
har valt något då. (Yngve)  

Yngve kommer först att tänka på specialarbetet (dvs. projektarbetet) och den 
akademiska rapportformens delar metod och bakgrund. Sedan börjar han resone-
ra om programtillhörighet och drar paralleller till den egna undervisningen. 
Yngve hör till den grupp i undersökningen som upplever att de i viss mån förbe-
reder sina elever för akademiskt skrivande. Övriga förbereder sina elever väl 
eller inte alls. Utifrån de förutsättningar styrdokumenten ställer upp frågar jag 
lärarna om någon typ av förberedelse för högre studier ingår i deras undervis-
ning. Vilka elever får förberedelse, alltså ett funktionellt språk för ett yrkesliv 
och vilka för fortsatta studier? 

4.5.2 God förberedelse för akademiskt skrivande 
Kajsa, som arbetar på Komvux, säger att hon ger eleverna goda färdigheter i det 
akademiska skrivandet: 

Jag tycker att vi förbereder våra elever ganska väl i skrivandet för högre 
nivåer. Och det bekräftar elever jag möter ute på universitetet. ’Utan 
svenska B hade det aldrig gått’, säger de. Ofta ställer de frågor hur det ser 
ut på universitetet. Och några testar det här med noter, vad har man för 
krav där och vi tittar på de här olika systemen som finns och så. När jag 
har haft svenska C har vi ofta hämtat uppsatser på biblioteket och vi har 
lagt fram dem och jämfört och sett på kraven. [...] Jag kan känna att det 
är viktigt att de har en mental förberedelse för vad som väntar, att det kan 
se väldigt olika ut på olika institutioner, för det gör det ju, det vet jag. 
(Kajsa)  

Kajsa betonar den mentala förberedelsen för universitetsstudier, men också den 
praktiska försmaken på det akademiska skrivandet inför övergången till högsko-
la eller universitet. 

Sune hänvisar till styrdokumenten och menar att övning i akademiskt skri-
vande ska vara något alla elever får ta del av: Det ska ju förbereda både för 
yrkeslivet och för högre studier. Där har man enligt styrdokumenten inte gjort 
någon skiljelinje däremellan, utan det är samma höga krav på så sätt. Han ser 
introduktionen till akademiskt skrivande som en rättighet som eleverna har, men 
betonar också de höga kraven. Rent praktiskt är det inför de nationella proven 
och projektarbetet som träningen av skrivande i studieförberedande syfte sker: 
Det kommer in alldeles speciellt då man kör i trean då inför specialarbetet, 
projektarbetet. Nationella provet också. Referatskrivning har man naturligtvis 
kört, det kör man ju på A-kursen redan. Sune säger att hans elever är mycket väl 
medvetna om att det kommer att ställas andra krav på deras skrivande då de 
kommer till universitet eller högskola. 

Staffan är också mycket medveten om hur viktigt det är att lämna gymnasiet 
med den akademiska koden, som han uttrycker det:  

Vi testar att göra utkast till akademiska uppsatser så de har provat på 
strukturen och smakat på språket. Att man gör en utredande uppsats, att 
man ska ha med syfte, metod frågeställning och allt sådant där. De ska ha 
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den koden med sig när de går härifrån. Det hade inte jag när jag lämnade 
gymnasiet och det hade man ju tjänat en del på. (Staffan)  

Staffan är relativt nyutexaminerad och har i färskt minne vad som krävs idag av 
skribenter inom högre utbildning. 

Bengt är engagerad i fortbildning kring projektarbetet och menar att det är en 
ny väg för eleverna att lära känna det akademiska språket:  

Det här projektarbetet har öppnat mycket sådana möjligheter, för jag har 
varit rätt så engagerad i det där. Alltså, den här metoden, hur man ska 
skriva, den är ju egentligen om man säger det vi nu ska göra när vi skri-
ver uppsats, fast ’light’. Det är lite det. Man ska ha metod, syfte och så 
vidare. Och då kommer man in lite grann på det. Och då har jag också 
använt gamla grejer från universitetet för att visa ungefär hur det här ser 
ut. (Bengt)  

Bengt gör denna genomgång oavsett programtyp, men han menar att det inte tas 
väl emot i alla grupper: eftersom alla gör det här projektarbetet så har det blivit 
att ... samma för allihop. Men de lyssnar väl olika uppmärksamt, om jag får 
säga det. Jag bedömer, med Bengts beskrivning av sina bekymmer med eleverna 
på de yrkesförberedande programmen i gott minne, att han har svårt att introdu-
cera skrivandet i projektarbetet för sina elever på yrkesförberedande program.  

4.5.3 Viss föreberedelse för akademiskt skrivande 
Barbro förbereder mest de klasser som av tradition planerar att läsa vidare, det 
vill säga elever på studieförberedande program. Hon säger att hon hinner med 
det där: Man hinner med mer i en motiverad klass än i en där de inte kommer 
med penna ens en gång. Det är främst inför de nationella proven som Barbro i 
någon mån berör det akademiska sättet att skriva: Jag brukar gå igenom det, 
men jag brukar inte jobba så mycket med det, ärligt talat.  

Bodil tar upp det akademiska skrivandet inför projektarbetet: i rapportformen 
som vi jobbar mycket med har de börjat med projektarbetet med så är det ju 
samma krav på det här med syfte och metod och att de vet vad det är, både på 
studieförberedande och yrkesförberedande. På den direkta frågan om hon ger 
eleverna på de studieförberedande programmen extra undervisning hur man 
skriver på universitetet svarar hon jakande. Bodil kände själv inte till den aka-
demiska koden när hon började på universitetet: För det här med formalia, det 
saknade jag när jag började på universitetet. Jag visste inte vad syfte var, 
knappt. Vi hade aldrig jobbat så. Bodil eftersträvar en vetenskaplig prägel på de 
vardagliga skrivelser som ingår i skrivundervisningen och menar på så sätt att 
även yrkeseleverna får träning i akademiskt språk:  

Alltså jag tänker på det mer med, jag tycker att när man skriver en rap-
port som jag säger till killarna ’om ni blir anställda på [X-företaget] här 
borta och ni blir utskickade och ska skriva en rapport eller PM så måste 
ni kunna det’. Så att, nu håller de på, de stackars gossarna med syfte nu 
på Energiprogrammet, sliter sitt hår. (Bodil)  

 58



Bodils uttalande avslöjar att hon egentligen inte tycker att ”de stackars gossar-
na” (yrkeseleverna) ska behöva skriva akademiskt. Jargongen ”gossar” och 
”slita sitt hår” döljer inte det faktum att Bodil ändå kämpar med sig själv i den 
här frågan. Ska el-pojkarna skriva syfte eller inte? 

Stella tvekar något inför frågan om hon förbereder sina elever för skrivandet i 
högre studier och tänker länge innan hon svarar:  

Lite grann. Man visar ju ... senast jag gjorde det var det när jag gick ige-
nom novellanalys. Jag gjorde själv en analys av en novell när jag gick på 
universitetet på B-nivån. Den tryckte jag upp till dem och visade att så 
här såg den ut. (Stella)  

Svaret visar att hon relaterar akademiskt skrivande till den egna studietiden och 
till de normer som råder inom, i detta fall, universitetsämnet litteraturvetenskap. 

Yngve, som också citerades inledningsvis (avsnitt 4.5.1), är osäker på vad jag 
menar med min fråga om akademiskt skrivande. Jag förtydligar då frågan och 
undrar om han pratar om vad som krävs på universitetsnivå, vilket Yngve säger 
att han inte gör: Så långt har jag inte ... men vi ska faktiskt börja skriva referat 
och några elever har redan börjat skriva referat. Glidningen över i referatskri-
vande finns även hos Sune, som dock upplever att han förbereder sina elever på 
ett medvetet sätt.  

4.5.4 Ingen förberedelse för akademiskt skrivande 
Ylva, Bella och Sven-Arne utgör den grupp som uppger att de inte alls ger ele-
verna någon introduktion i akademiskt skrivande. Först följer ett utdrag ur sam-
talet med Sven-Arne, lärare i svenska som andraspråk:  

Sofia: Faktiskt så hamnar ganska många av eleverna med svenska som 
andraspråk på högskolan. De utgör där en grupp som kommer in i en dis-
kurs som de inte riktigt behärskar. Det är nytt för universitetet att möta de 
här grupperna och det är nytt för dem att komma in. Förbereder ni på nå-
got sätt när det gäller tal och skrift?  

Sven-Arne: Du menar om de tillägnar sig akademiskt språk här?  

Sofia: Jag menar, tar du upp det? Diskuterar? Berättar att det finns?  

Sven-Arne: Nej det har vi faktiskt inte gjort. Men det kanske vore en idé.  

Utdraget ovan visar att Sven-Arne inte hade tänkt på att tillägnandet av ett aka-
demiskt språk är viktigt för individens framgång i de akademiska textvärldarna. 
Bella i sin tur tillstår också att hon inte heller aktivt introducerar några av sina 
elever i skrivandet i högre utbildning: Det har jag inte känt av, det perspektivet 
så mycket. Bella är konsekvent och skiljer inte mellan undervisningsgrupper i 
det här fallet. Ylva, som endast arbetar på yrkesförberedande program, vill inte 
”plåga sina elever” med akademiskt skrivande:  

[...] man plågar många elever. De vill inget hellre [än att arbeta], de är 
stolta när de går här, när de kommer upp med sina overaller med verktyg 
i fickan eller el-killarnas breda läderbälten. De är stolta över sitt. Skulle 
jag pressa dem att skriva högskoleförberedande? Så det hade varit bra om 
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de här eleverna, de som har en tanke att de skulle läsa vidare, de skulle få 
en extrakurs, en skrivkurs i hur man skriver. Då är de ju motiverade för 
att ... ska man dra med hela klassen i detta, det skulle vara synd, det tyck-
er jag. (Ylva)  

Ylva har tagit ställning i frågan om vilka som ska få förberedelse för akademis-
ka studier och vilka som inte ska få det, och gränsen dras mellan yrkesförbere-
dande och studieförberedande program. Bella har också tagit ställning, men 
förbereder ingen grupp alls. Sven-Arne, slutligen, har inte tänkt tanken förrän 
frågan ställdes men är inte helt ovillig att prova.  

4.5.5 Sammanfattning 
Enligt de lärare som intervjuats är det först och främst de studieförberedande 
programmens elever som, i olika grad, får introduktion i det akademiska skri-
vandet. De yrkesförberedande programmens elever uppmanas till viss veten-
skaplig prägel på sina praktiska skrivelser, men i övrigt är det akademiska skri-
vandet inget de får del av under gymnasietiden. Gemensamt för lärarna i studien 
är för det första att de uppvisar en stor osäkerhet över vad som egentligen krävs 
av texter på universitetsnivå. För det andra räknar de med att kursen projektarbe-
te och de nationella proven är förlösande faktorer som ska ge eleverna förståelse 
för det akademiska sättet att skriva.  

4.6 En heterogen verklighet  
Det går inte att i materialet urskilja en enda lärartyp eller ett svenskämne på 
gymnasieskolan. Det går egentligen inte heller att urskilja olika svenskämnen, 
till exempel ett för varje programtyp. Undervisningen i svenska på ungdoms-
gymnasiet är en mångfasetterad verksamhet som är beroende av en heterogen 
lärarkårs ämneskonception, uppfattning om kursplan och olika undervisnings-
grupper. Det finns dock tydliga tendenser i materialet som låter sig sammanfat-
tas. 

När det gäller elevers sociala bakgrund varierar medvetenheten (eller snarare 
viljan att tala om frågan) med varje enskild lärare, men också med undervis-
ningsgrupp. Det är genomgående lärare på studieförberedande program som har 
lätt att tala om klass, kön och etnicitet i förhållande till sina elever. De lärare 
som undervisar på yrkesförberedande program undviker i större utsträckning 
frågan, tolkar den fel, vägrar svara eller låtsas vara omedvetna om förhållandet. 
Det står klart i materialet att social bakgrund faktiskt spelar roll för hur under-
visningen i svenska bedrivs inom utbildningssystemet. 

Programtillhörighet är den starkaste faktorn som påverkar vilken svenskun-
dervisning som bedrivs. Gemensamma kursplaner till trots finns stora skillnader 
i förutsättningar för och genomförande av svenskundervisningen i gymnasiesko-
lan. Yrkesprogrammen drar ofta det kortaste strået när det gäller lokaler, materi-
al och undervisningskvalitet (se även Carlsson 2000). De befinner sig ofta i 
periferin, både fysiskt och psykiskt. I materialet framträder olika undervisnings-
kulturer som är så vitt skilda åt att det finns fog för att påstå att det inte är lik-
värdiga kurser i svenska som genomförs på gymnasieskolan. De officiella styr-
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dokument som reglerar skolans verksamhet är ett svagt stöd för lärarna i studien. 
Kursplanen i svenska är något som inte får särskilt stor uppmärksamhet i skolan, 
varken av lärarna och av eleverna. Texten uppfattas som tråkig, allmänt hållen 
och svår att tolka. En starkare styrning uppifrån efterfrågas av en grupp lärare. 
Den osäkerhet som lärarna i den här studien visar inför sitt uppdrag är allvarlig, 
men den förklarar samtidigt det dåliga samvete som många lärare i undersök-
ningen känner inför styrdokumentens kravfyllda mål. 

Vad akademiskt skrivande innebär är lärarna mycket osäkra på. De hänvisar 
till skrivandet av projektarbetet och nationella prov som exempel på hur de för-
bereder sina elever för vidare studier. Hur mycket förberedelse en elev får är 
avhängigt programtillhörighet och den individuelle lärarens syn på det akade-
miska skrivandet. Elever på studieförberedande program får oftare än elever på 
yrkesförberedande program en grundläggande förförståelse för det sätt att skriva 
som finns inom universitet och högskola.  
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5 Fem studentröster 

5.1 Stadieövergången ur ett studentperspektiv  
Det finns naturligtvis ingen individ i undersökningen som kan sägas vara en 
typisk medelstudent. Tvärtom har alla studenter varierande sociala bakgrunder 
och personliga historier. Deras livsberättelser är unika, men studenterna har 
delvis liknande erfarenheter av gymnasieskolan, svenskämnet och övergången 
till universitetsstudier. Med fem olika studentröster vill jag i det här kapitlet 
belysa beröringspunkter med vad de verksamma svensklärarna berättade i inter-
vjuerna med dem (se kapitel 4). I kapitel 6 kommer sedan texter skrivna av de 
fem studenterna att analyseras. 

5.1.1 Studenternas berättelser 
Sammanlagt 70 av 400 studenter gick direkt från gymnasieskolan till lärarut-
bildningen vid Växjö universitet höstterminen 2002. Genom lottdragning av-
gjordes först vilka 10 av dessa 70 som skulle intervjuas och sedan vilka fem av 
dessa intervjuer som skulle analyseras och presenteras här. De frågor som ställ-
des i intervjuerna knyter an till lärarintervjuerna i så stor omfattning som möj-
ligt. Liksom i intervjuerna med lärarna fokuserar frågorna till studenterna 
svenskämnet på gymnasieskolan i förhållande övergången till universitetet. 
Frågeställningarna är också en fördjupning av frågorna i en studentenkät som 
100 studenter ur samma grupp deltog i (Ask 2005). De tre övergripande områ-
den jag ville veta mer om var studenternas sociala bakgrund och uppväxt, upp-
levelse av svenskämnet på gymnasieskolan och övergången till universitetsstu-
dier.  

Istället för att redovisa studenternas upplevelser uppdelade efter mina inter-
vjufrågor (så som lärarintervjuerna redovisas) valde jag att låta studenternas 
röster höras i sammanhållna personporträtt. Valet att skriva i första person ger 
studenternas utsagor en personlighet och närhet som andra sätt att återge yttran-
den inte ger. Porträtten konstruerades i mycket nära anslutning till studenternas 
yttranden i intervjuerna och texterna kan nästan betraktas som direkta citat. 
Porträtten är därför grafiskt markerade som citat med indrag. Jag har varit nog-
grann med att så nära som möjligt återge studentens ord för att hans eller hennes 
person ska framträda tydligt, även om det är jag som har författat texten. För en 
mer ingående beskrivning av urval, transkribering och val av redovisningsform, 
se kapitel 3, Metod och material. De fem studentrösterna kommer från Yolanta, 
Stina, Yrsa, Ymer och Stanislav. 

5.2 Yolanta: Det har varit otroligt tufft 
Jag heter Yolanta och kommer ursprungligen från en storstad på Balkan. 
Vi flydde från kriget och kom till Sverige 1992. Då var jag 10 år. Idag är 
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jag 21, gift och studerar svenska på lärarutbildningsprogrammet på uni-
versitetet. Min skolgång i Sverige började på riktigt i år 6 där jag fick 
börja efter två år i flyktingskolan på den ort i Småland där jag och min 
familj placerades. Vi är en stor familj med nio barn och alla är välutbil-
dade. Pappa var språklärare i hemlandet och mamma var mönsterkon-
struktör på en klädfabrik. Mina föräldrar och min man stöttar mig mycket 
i mina studier, även om min man ibland har svårt att förstå att det krävs 
mycket tid när jag ska läsa och plugga. 

På den invandrartäta gymnasieskola jag gick fanns det bara yrkes-
förberedande program och jag kände ofta att elever från andra skolor såg 
ned på oss. Jag har lätt att lära och lätt för språk, men undervisningen i 
svenska som andraspråk gav mig inte det jag ville. Vi var jättemånga och 
det var stökiga elever i klassen som bara skrek, så jag bytte över till ’van-
lig svenska’ och tog studenten med betyget G från Hantverksprogram-
mets inriktning Mode och design. Mamma och pappa ville hellre att jag 
skulle läsa Naturvetenskapsprogrammet, men jag lyssnade inte på dem, 
utan valde själv. Ibland kan jag ångra det lite eftersom det program jag 
gick inte gav mig den förberedelse som jag hade behövt för mina univer-
sitetsstudier. Det kändes som om lärarna inte ens tänkte sig att någon av 
oss skulle läsa vidare. Ingen pratade någonsin om teoretiska studier alls, 
och vi fick aldrig pröva på någon form av akademiskt skrivande. Vi skrev 
inte ens på dator, och det var ju svårt att inte kunna när man kom till uni-
versitetet. Så vitt jag minns det fick vi skriva jobbansökningar, specialar-
bete, bokrecension och berättelser. Jag minns inte heller att vi pratade om 
kursplaner och sådant. Det var inte direkt jättesvårt att få Godkänt. Det 
räckte att komma till skolan, i stort sett. På något sätt tror jag att det finns 
speciella betyg för yrkesprogrammen och det är orättvist. 

Det var mycket tufft att börja på universitetet, så tufft att jag blev 
sjuk under mitt första år. Det krävdes så mycket av mig och jag stressade 
lätt upp mig. Jag var så stressad att jag slutade äta och blev mycket trött. 
Allt var så annorlunda! Arbetssättet skilde sig enormt från gymnasiet och 
skrivandet blev det som var svårast. Jag har alltid fått höra att mitt språk 
är så bra och plötsligt hittar alla bara fel på det. Språket här ska vara både 
akademiskt och rätt. Det svenskämne jag mötte på gymnasieskolan har 
inte förberett mig för att läsa vidare, utan allt har jag fått lära mig här. 
Det har varit otroligt jobbigt. Det gör mig arg när jag tänker på att om jag 
hade fått en bättre grund på gymnasiet så hade jag kanske inte behövt gå 
här och må dåligt över allt det här. 

Nu utbildar jag mig till svensklärare och det kan ju tyckas konstigt 
eftersom svenska inte är mitt modersmål. Jag tror att mina erfarenheter 
som invandrare och flykting kan vara en tillgång i läraryrket då jag kan 
förstå invandrarelevernas situation, bakgrund och kultur. Mitt huvudskäl 
för att utbilda mig till svensklärare är ett stort intresse för språk och litte-
ratur. Jag vill jobba med människor, speciellt ungdomar. 

5.2.1 Den dubbla segregationen 
Det strategiska urvalet gjorde att jag fick träffa en elev jag själv undervisat i 
svenska inom lärarprogrammet, nämligen Yolanta. Hur mycket vår bekantskap 
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spelar in i intervjusituationen är oklart, men det torde vara positivt, eftersom 
Yolanta känner förtroende för mig och inte visade nervositet inför vårt samtal. 
Tvärtom var hon fylld av åsikter som hon vill förmedla. Yolanta är mycket väl-
talig och har en knappt märkbar brytning.16

Yolantas berättelse bekräftar lärarintervjuerna på flera punkter. Den segrega-
tion Yolanta har upplevt är dubbel: hon är invandrare och elev på ett yrkesförbe-
redande program. Segregationen har hon märkt dels i den nedsättande tonen i 
möten med andra elever, dels i de låga förväntningar som lärare visat. Yolantas 
erfarenheter av skrivandet på gymnasieskolan består av jobbansökan, specialar-
bete, berättelse och bokrecension. (Detta är en samling texttyper som förekom-
mer på fler ställen i studentintervjuerna.) De praktiska inslagen bekräftas i inter-
vjuerna med lärare på yrkesförberedande program i kapitel 4. Läraren Bodil 
säger till exempel att det förekommer mer praktisk svenska på de yrkesförbere-
dande programmen. Yolanta bekräftar dock inte Sven-Arnes åsikt (avsnitt 4.2.2) 
om att alla som inte har svenska som modersmål ska läsa svenska som andra-
språk för att invandrareleverna inte ska uppleva sig som sämst tillsammans med 
dem som har språket. Yolanta väljer istället att hoppa av svenska som andra-
språk för att läsa kurserna Svenska A och B. I sitt handlande är hon typisk för 
många gymnasieelever med annat modersmål. Rapporten Kartläggning av 
svenska som andraspråk (Frisell m.fl. 2004) visar att ämnet svenska som andra-
språk lockar allt färre elever eftersom det ses som ett sämre andrahandsval. 
Även om Sven-Arnes åsikt är att alla invandrarelever ska läsa svenska som and-
raspråk, bekräftar Yolantas val av svenskundervisning verkligheten snarare än 
Sven-Arnes kamp för det egna ämnets existens och berättigande. 

Träning i akademiskt skrivande saknas helt i Yolantas gymnasieutbildning, 
vilket bekräftar mönstret att de yrkesförberedande programmens elever oftast 
inte förbereds för det skrivande som väntar dem i högre utbildning. Lärarinter-
vjuerna i avsnitt 4.5 visar att svensklärarna väljer bort träning i akademiskt skri-
vande för sina elever på de yrkesförberedande programmen. Yolanta fick ingen 
undervisning akademiskt skrivande och hon beskriver sina vedermödor i stadie-
övergången till universitetet: Språket här ska både vara akademiskt och rätt, 
säger hon, och det är mycket svårt. Yolanta är en av många studenter med yrkes-
förberedande bakgrund som uttrycker frustration över den svenskundervisning 
som gymnasieskolan erbjudit dem.  

5.3 Stina: För mig var ensamheten värst 
Jag är 20 år och kommer från en mindre stad. Jag har flyttat till Växjö för 
att läsa till gymnasielärare i samhällskunskap och religion eller historia. 
Min mamma är lågstadielärare och pappa är lastbilschaufför. På något 
sätt blev jag släktens stolthet då jag började läsa på universitetet och alla 
har stöttat mig jättemycket under det första året. Jag tror mamma är nöjd 

                                                 
16 Det kan medföra svårigheter att komma ut som svensklärare för de senare åren och gymnasiesko-

lan utan att ha svenska som modersmål. Detta dilemma lämnas därhän i denna text som helhet, 
men spår av det diskuteras i analysen av Yolantas text i kapitel 6.  
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med mig i alla fall. Förutom mig finns det i släkten bara en kusin som läst 
på universitet, på lärarprogrammet, som jag. Det har alltid varit en själv-
klarhet att jag ska läsa vidare.  

På gymnasiet valde jag att gå samhällsvetenskapligt program, men 
jag övervägde Barn- och fritidsprogrammet också. Vi diskuterade detta 
hemma och så blev det samhäll till slut. När jag gick i gymnasieskolan på 
min hemort så upplevde jag att det var stora skillnader mellan program-
men och den svenskundervisning som förekom där. Jag tror att elever på 
samhäll och natur ofta är mer studiemotiverade och läser och lär sig mer. 
Jag kanske hade kunnat ungefär samma saker om jag hade gått Barn- och 
fritid, men då hade jag lärt mig det på ett annat sätt, kanske. Visst fanns 
det segregation mellan programmen på vår skola. Det fanns lärare som 
talade om hur dåliga fordonskillarna var, och det var nog många som 
tyckte att samhäll och natur var bättre. När det gäller betygssystemet så 
är det säkert rättvist med målen för de olika programmen, men lärarna 
omvärderar det så att det så att det är lättare att få G på fordon än på 
samhäll och det känns inte schysst eftersom vi läser samma kurser. 

Svenskämnet i sig var rätt tråkigt eftersom vi bara satt i grupper och 
svarade på frågor till olika texter. Jag lärde mig inte så mycket. Jag hade 
velat få mer träning i muntlig framställning och mindre litteraturhistoria. 
Vad målet med svenskan var, det vet jag inte. Att vi skulle få i oss massa 
kunskap, kanske. Kursplanerna har jag inget minne av att vi har pratat 
om, men vi har säkert fått se dem. Vi skrev jättemycket träningsuppgifter 
inför nationella provet, något annat kommer jag inte ihåg. Vi fick i alla 
fall ingen introduktion till det akademiska skrivandet och jag har svårt att 
se någon koppling mellan gymnasiet och universitetsstudierna. Fast, jag 
undrar om man verkligen kan bli förberedd egentligen? 

Övergången till universitetet var jobbig för mig. Jag hade sökt en 
socialpedagogisk utbildning i Norrköping i första hand, men kom inte in, 
så valet att bli lärare var egentligen inget val. Jag träffade inga nya kom-
pisar och satt mest i min lägenhet och glodde, kändes det som. Det var 
också svårt att träffa mina gamla kompisar som inte förstod vad det var 
jag gjorde egentligen. Det var nära att jag hoppade av utbildningen då. 
Nu är det lite bättre. Jag upplevde att allt var mycket rörigt i början och 
det var många papers som skulle skrivas på olika institutioner med olika 
krav. Det kändes svårt, för man skulle ha ett språk som man inte använt 
innan, lite finare på något sätt. Egentligen tycker jag fortfarande att skri-
vandet är svårt. Eftersom min första tid på universitetet var så hemsk, är 
det svårt för mig att veta hur jag hade upplevt det akademiska språket om 
jag hade varit glad och uppåt.  

5.3.1 Stora krav på en ensam student 
Stinas berättelse vittnar om hur stor pressen på de nyblivna studenterna kan 
vara. Hon beskriver många svårigheter i övergången mellan gymnasium och 
universitet: det självklara i att hon ska läsa vidare och de stora förväntningarna 
på henne som släktens stolthet. De uteblivna vännerna och ensamheten över-
skuggar de akademiska svårigheterna som Stina också upplever. Stina överväger 
att välja ett yrkesförberedande program i valet till gymnasieskolan men hamnar 
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till sist på Samhällsvetenskapsprogrammet. Mamma spelar en stor roll i den 
processen. Uttalandet Jag tror mamma är nöjd med mig i alla fall avslöjar att 
hon kanske inte väljer att bli lärare för sin egen skull utan på grund av omstän-
digheten att hon inte kom in på sitt förstahandsval och föreställningen om att 
hon ändå håller mamma nöjd. Vad Stina egentligen vill blir jag inte på det klara 
med under vårt samtal. 

Stina säger att hon tror att hon skulle ha lärt sig samma saker inom svensk-
ämnet om hon hade gått Barn- och fritidsprogrammet, fast på ett annat sätt, 
vilket är ett intressant yttrande då likvärdig kunskap som kan nås på olika vis är 
en av grundtankarna i gymnasiereformen Växa med kunskaper (1990). Stina 
medger ändå att det finns stora skillnader i innehåll och betygssättning mellan 
programmen, vilket bekräftar tidigare resultat i undersökningen.  

Stina tycker svenskämnet var tråkigt. Det innehåller för mycket litteraturhi-
storia och för lite muntlig framställning, menar hon. På frågan om svenskämnets 
syfte svarar Stina att vi skulle få i oss massa kunskap, kanske. I det uttalandet 
anas en osäkerhet på vad svenskämnet egentligen ska vara bra för och en kun-
skapssyn som innebär att kunskap är något man får i sig, inte något man själv 
förvärvar. Något motsägelsefullt berättar Stina att hon skrivit många övnings-
uppgifter inför de nationella proven, men att hon inte fått någon träning i att 
skriva akademisk text. De nationella proven ger möjligheten att träna många 
olika texttyper, så det är inte orimligt att Stina tränats i utredande text även om 
hon inte minns det idag.  

Stina säger sig alltså inte ha fått introduktion i akademiskt skrivande på gym-
nasieskolan. Lärarintervjuerna visar att uppfattningen om vad som är akademiskt 
skrivande varierar och att det till sist är lärarens egen tolkning av uppdraget som 
avgör om eleverna ska tränas i det akademiska skrivandet. Stinas svensklärare 
på gymnasiet hör till den grupp lärare (liksom Ylva, Bella och Sven-Arne i lärar-
intervjuerna i kapitel 4) som väljer att inte förbereda sina elever för skrivandet 
inom högre utbildning. Det faktum att Stina inte känner till kursplanerna i någon 
större omfattning bekräftar också mina resultat från lärarintervjuerna. Att Stina 
inte ser någon koppling mellan skolformerna gymnasium och universitet bekräf-
tar de flesta andra utsagorna gjorda av studenter i intervjumaterialet. En student-
enkät (Ask 2005) visar dock att de flesta elever från studieförberedande program 
känner sig tämligen nöjda med sin svenskundervisning. 

Intressanta jämförelser kan göras med Yolanta, som uppfattade att andra ele-
ver såg ned på henne som gick ett yrkesförberedande program. För Stina handlar 
det däremot om att andra inte skulle vara lika bra som hon och hennes klass-
kamrater. Anmärkningsvärt nog säger både Stina och Yolanta att åsikter som 
dessa uttrycks av lärare lika ofta som av elever. För Yolanta har dock segrega-
tionen ur ett underdog-perspektiv däremot kanske varit kännbar på ett påtagliga-
re sätt. Stinas och Yolantas kursinnehåll i svenskämnet på gymnasieskolan skil-
jer sig åt. På Samhällsvetenskapsprogrammet säger sig Stina ha fått (alltför) 
mycket litteraturhistoria, medan Yolanta på Hantverksprogrammet har skrivit 
berättelser, jobbansökningar och andra praktiska skrivelser.  

Vid övergången till universitetet uppfattar Stina att hennes språk inte duger; 
hon känner att hon borde ha ett finare språk för att passa in i den akademiska 
miljön.  
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5.4 Yrsa: Min väg har varit slingrig hit  
Vad ska jag berätta om mig själv? Jag är 23 år och växte upp på en liten 
ort i Småland, men jag har bott i Stockholm också. Förutom att idrotta 
älskar jag att skriva dikter och brukar publicera mina dikter på Internet. 
På gymnasiet gick jag först Omvårdnadsprogrammet, eftersom min bästa 
kompis valde det. Jag och mamma diskuterade mitt gymnasieval till-
sammans. Hon är sjukgymnast och pappa är sjukpensionär, men han var 
tapetserare förr. Min släkt kommer från Finland ursprungligen, så jag vet 
inte riktigt om det finns fler akademiker än jag, eftersom vi har så lite 
kontakt. Det var så mycket äldrevård första terminen på OP att jag hop-
pade av och gick individuella programmet i stället. Då fick jag praktisera 
hos en idrottslärare och då visste jag att jag ville bli lärare, fast i matte. 
Jag hoppade på Barn- och fritidsprogrammet för att kunna bli lärare så 
småningom, men fick läsa in ett basår på Komvux därefter. 

På gymnasiet var man mindre värd om man gick yrkesförberedande 
program, det var liksom inte fint. Vi som gick BF spelade mycket teater 
för dagisbarn, vilket ledde till att NV-elever kunde tycka att vi bara satt 
och ’klippte och klistrade’ på vår svenska. Jag tyckte mycket om min lä-
rare, men jag minns mest att jag satt och skrev dikter. Utredande text 
skrev jag någon gång, det vet jag. På gymnasiet verkade det viktigaste 
vara de där litteratursnubbarna som vi höll på jättemycket med. Fokus för 
betygen låg på hur man klarade sig på nationella proven och det är väl 
okej eftersom det är lika för alla. Däremot var det nog lättare att få högre 
betyg hos oss på de yrkesförberedande programmen än på typ NV och 
det är fel. Några kursplaner i svenska har jag aldrig sett till, vad jag kan 
komma ihåg. Efter gymnasiet gick jag ett år på Komvux för att läsa in de 
naturvetenskapliga ämnena. Det var okej och efter det ville jag jobba, 
men fick inget arbete, så jag hoppade på en folkhögskoleutbildning som 
handlade om kreativt skrivande och dikter. Det kunde vara väldigt flum-
migt ibland eftersom alla gjorde olika saker. Men när man kom in i flum-
flummet själv var det inte så konstigt längre.  

Sedan kom jag in på lärarprogrammet vid Växjö universitet och det 
tycker jag också är flummigt, men det blev bättre när jag fick läsa mitt 
ämne. Familjen är mycket imponerad och tycker att det är märkvärdigt att 
jag studerar. Däremot tycker mina kompisar som inte har studerat att jag 
borde jobba istället. Det var jättenervöst och spännande att börja på uni-
versitetet. Man visste ju inte hur mycket plugg det skulle bli, men jag 
älskar att träffa nya människor, så det såg jag bara fram emot. Jag hade 
förberett mig på jättetunga föreläsningar, men jag tyckte inte det var så 
farligt. Tentorna var värre än jag hade kunnat ana, för det blev en sådan 
press och det var svårt att lägga upp det bra, att se den röda tråden, efter-
som det var så mycket. Viss litteratur var jättejobbig, på engelska och 
allt. Man använde konstiga ord i litteraturen, ord man aldrig hade hört 
förut. Det hade varit bra om vi hade läst svårare texter på gymnasieskolan 
så att man kunde lära sig det. Jag har alltid haft svårt att läsa och att sitta 
still och koncentrera mig. Vi skulle skriva så mycket papers på universi-
tetet, och man visste ju liksom bara halvdant hur man skulle göra, det var 
inte som man ville riktigt. Vår svensklärare på gymnasiet förberedde oss 
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på det här ganska mycket faktiskt i trean, så det hade man ju provat på 
innan, men inte riktigt på det sättet. Det var ju bara lite så. Jag tycker ab-
solut att jag har haft nytta av min gymnasiesvenska på universitetet, även 
om jag inte blev godkänd på min utredande text här.  

Mina studier på universitetet har gått så där. Jag ligger 10 poäng ef-
ter idag. I och för sig trivs jag nu, men jag ska ändå byta till en annan 
högskola eftersom jag har min pojkvän och en styvson där. Det har varit 
mycket ensamt här och jag har ofta varit ledsen. Min väg har varit sling-
rig hit. 

5.4.1 Krångel och motgångar 
Yrsa är frispråkig och öppen vid vår intervju. Hennes krokiga väg till universite-
tet och lärarstudierna är inte ovanlig (se Bjurman 1981 och Malmgren 1992b 
som visar på skillnader i livsstrategier hos barn och ungdomar med olika social 
bakgrund). Elever med bakgrund liknande Yrsas har ofta ”ett kort tidsperspek-
tiv, kortsiktig planering” medan andra tvärtom har ”långt tidsperspektiv, själv-
klar långsiktig planering av framtiden - framför allt av studierna” (Malmgren 
1992a:11). Yrsa har prövat många saker, men har nu bestämt sig för att bli lära-
re. Yttre faktorer spelar stor roll i Yrsas val av utbildningsväg(-ar). Gymnasie-
program valde hon exempelvis under kompispåverkan, inte av eget intresse eller 
planer för framtiden. Det verkar också som att Yrsa inte har en klar väg utstakad 
för sig, utan hon provar, hoppar av, byter inriktning på studier och livsprojekt. 

Yrsa tyckte mycket om sin lärare i svenska på gymnasieskolan och har över-
vägande positiva minnen av svenskundervisningen. Yrsa minns också att hon 
kände att hon inte var lika mycket värd eftersom hon gick yrkesförberedande 
program, och andra elever kunde tycka att det inte bedrevs riktig svenskunder-
visning på det yrkesförberedande program hon gick. Svenskämnets innehåll är 
ofta karaktärsämnesanpassat och Yrsas klass spelar ofta teater för dagisbarn. 
(Liknande erfarenheter redovisas även av Ymer i avsnitt 5.5 nedan). De inter-
vjuade svensklärarna i kapitel 4 bekräftar att undervisningen på olika program 
håller olika standard och att det blir en tydlig segregation mellan de olika grup-
perna. Känslan av att inte vara så bra som andra och uppfattningen att undervis-
ningen i svenska inte är likvärdig på alla program bekräftas också av de andra 
två studenterna med yrkesförberedande bakgrund, Ymer (avsnitt 5.5) och Yolan-
ta (avsnitt 5.2).  

Yrsa tycker att hon har haft bra nytta av sina gymnasiekunskaper, men att hon 
ändå bara blivit halvdant förberedd för universitetsstudier, vilket bekräftar utsa-
gorna i materialet i sin helhet. Dels är lärarna i undersökningen osäkra på vad 
akademiskt skrivande är, dels förekommer detta i liten utsträckning i de yrkes-
förberedande programmens svenskundervisning. Yrsa bekräftar att det är lättare 
att få betyg Godkänd på ett yrkesförberedande än på ett studieförberedande 
program.  

I övrigt minns Yrsa mest de där litteratursnubbarna som ägnades mycket tid 
av svenskundervisningen. Några kursplaner minns inte Yrsa att hon tagit del av 
under sin gymnasietid. Yrsa har också erfarenheter från Komvux där hon läste in 
ett naturvetenskapligt basår för att kunna få behörighet att söka lärarutbildning 
inom matematik och naturkunskap. Där menar hon att hon till viss del utveckla-

 68



de sin skriftspråkliga förmåga, men att det är ett år på folkhögskola och en läng-
re kurs i kreativt skrivande som varit mest utvecklande för språket. Yrsa upplev-
de folkhögskoletiden i och för sig som flummig, men menar att hon fick tid och 
utrymme att utveckla sina dikter och sitt kreativa skrivande.  

I övergången till universitetet upplever Yrsa ensamhet och studiemotgångar. I 
den närmaste familjen finns mamman som har erfarenhet av akademiska studier, 
men Yrsa känner framför allt ett allmänt stöd från hela familjen som har upp-
muntrat hennes val att börja studera. Det akademiska skrivandet har Yrsa inte 
tränat sig på särskilt mycket, varken på gymnasieskolan, Komvux eller folkhög-
skolan. Språket känns svårare och finare på universitetet, säger Yrsa och berättar 
att hon har problem med att läsa kurslitteraturen både på engelska och på svens-
ka. Hon har svårt att läsa och sitta stilla och koncentrera sig. Hon ligger efter 
med många poäng och vill inte bo kvar på studieorten längre. Yrsa berättar att 
hon ska flytta närmare sin familj, och jag frågar mig om inte Yrsas uppbrott 
också kan vara ett avskedstagande även från lärarstudierna och att hon ännu en 
gång byter spår i sitt liv. Ett telefonsamtal några månader senare bekräftar mina 
misstankar då Yrsa berättar att flytten inte blivit av och att hon nu tar ett sab-
batsår från lärarutbildningen för att jobba istället.17

5.5 Ymer: Det var som en mur, det här skrivandet 
Jag är en liten påg från Skåne, ha ha! Idag har jag lämnat Skåne bakom 
mig för att läsa till matte- och idrottslärare. Egentligen är jag urdålig på 
matte och svenska, men om jag ska få en anställning som lärare någon 
gång är det smart att kombinera idrottsbehörigheten med ett annat ämne. 
Jag inriktar mig på de yngre åldrarna, så ska det nog gå. Under min upp-
växt skiljdes mina föräldrar. Pappa är numera arbetslös, men har arbetat 
på ett mejeri. Mamma jobbar på apotek. Jag trivdes bra på högstadiet, 
men tyckte att gymnasiet var stort och lite opersonligt. Det var svårt att 
komma nära lärarna som bara kom in och undervisade från katedern och 
sedan försvann. Jag undrar om de ens kunde mitt namn?  

Jag valde ”Barn och fritid special”, med fotbollsinriktning, eftersom 
jag är fotbollsmålvakt. Bytet av miljö var jobbigt eftersom jag fick bo en-
sam i en större stad. Barn- och fritidsprogrammet låg i ett eget hus på 
gångavstånd från de studieförberedande programmen. Det störde aldrig 
mig eftersom jag gillade att det var litet och att jag fick ta en promenad 
när det var dags för kärnämnen. Ibland kunde jag känna att de andra pro-
grammens elever såg ned på oss och trodde att vi bara lekte kurragömma 
och sådant. Visst gjorde vi det någon gång, men det fanns en pedagogisk 
tanke bakom det från lärarens sida. Svenskämnet kommer jag knappt 
ihåg. Vi läste om grekernas tid, tror jag. Jag antar att syftet med svensk-
undervisningen för oss var någon slags allmänbildning och att man kan-
ske lärde sig mer på andra program. Ska man enkelt få ett G ska man nog 
gå Barn och fritid! Vi skrev inte så mycket, vad jag kan minnas. Utre-
dande text kan jag inte komma ihåg att jag har skrivit innan jag kom till 

                                                 
17 Telefonsamtal 040813 med Yrsa. 
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universitetet. Vi tränade inte skrivande som är så där sakligt och jag har 
svårt att se någon koppling till det skrivande jag gör nu. 

Jag är den förste i min släkt som läser på universitet och jag har fått 
mycket stöd hemifrån. De är stolta över mig. Mina kompisar, som jag 
inte träffar så ofta nu för tiden, tycker väl att det är roligt för mig att jag 
läser, men jag har förändrats sedan jag kom till universitetet. Jag klarar 
mig själv nu och jag har gått igenom mycket här. Min skånska har jag 
kvar, men jag använder rätt så många konstiga ord. Jag tycker det är lite 
konstigt i sig att man inte kan använda sig av ord som alla andra använ-
der. Det blir ett sätt att sätta sig över människor och få dem till att tryckas 
ned. För förstår de inte så kan de inte argumentera. När jag satt på före-
läsningar och inte förstod de här konstiga orden så kände jag mig ned-
tryckt. Jag har aldrig skrivit en utredande text. Det var värsta chocken att 
få börja med det när jag kom hit. Vi fick något papper, Textguiden, om 
hur man ska lägga upp en text, men det förstod jag inte. Den gjorde det 
bara värre.  

Det går väl så där just nu, rent poängmässigt. Jag har rester i peda-
gogik och lite annat. Det är så svårt, det här med läsning av böcker. Jag 
ger upp innan jag ens har börjat och flyter runt hela tiden. Förmodligen 
sitter jag här till sist utan att få några CSN-pengar. Jag tycker ändå att det 
är roligt här och jag trivs. Det som oroar mig nu är examensarbetet. Jag 
skriver bra i grupp, men får ångest och panik när jag ska skriva själv. Jag 
har inte kommit till universitetet för att festa, som många andra. Jag har 
kommit hit för att läsa. 

5.5.1 En jätte i motvind  
I Ymers berättelse skymtar en person som trots motgångar ändå ser framtiden an 
med en viss tillförsikt. I sina uttalanden bekräftar han klassresenärens språkliga 
motgångar, som de bland annat har beskrivits av Trondman (1994). För Ymer 
handlar det om konstiga ord och att känna sig nedtryckt och oförmögen att ar-
gumentera. Läsande och skrivande över huvud taget skapar ångest och panik hos 
Ymer och han får inte mycket gjort. Han älskar fysisk aktivitet och praktiska 
uppgifter, och det är ont om sådana på universitetsnivå.  

Ymer ska bli lärare i matematik och idrott. I formuleringen egentligen är jag 
urdålig på matte och svenska döljer sig en antydan om vari hans svårigheter 
med universitetsstudierna bottnar. Han vet att han har svårt att läsa och att skri-
va, färdigheter som är nödvändiga för att klara högre studier. Till detta lägger 
Ymer sitt val att specialisera sig på ett ämne han, enligt egen utsago, är urdålig i. 
Ymer räknar alltså med att hans betyg godkänt i svenska från Barn- och fritids-
programmet innebär att han, trots sina läs- och skrivsvårigheter, ska kunna bli 
lärare i ett ämne han dessutom är svag i. En förklaring till problemet ligger i de 
intervjuade svensklärarnas gemensamma beskrivning av hur undervisningen på 
yrkesförberedande program i jämförelse med den på studieförberedande ofta är 
undermålig (se avsnitt 4.3.2).  

Den bild studenter och svensklärare ger av den varierande undervisning i 
svenska som sker på de olika programmen ger vid handen att innehåll, arbetsme-
toder och bedömningsgrunder skiljer sig markant åt. Lärarens inställning till sina 
grupper påverkar undervisningen och svenskämnesundervisningen på yrkespro-
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grammen blir en produkt av lärares och elevers förväntningar på varandra och på 
den ämnesundervisning som ska bedrivas. Problemet ligger i att många av ele-
verna från yrkesprogrammen, likt Ymer, går vidare till högre utbildning omed-
vetna om att de kommer att stöta på svårigheter med att klara av sina studier. 
Det reella värdet av frasen ”allmän behörighet till högskolestudier” (vilket alla 
nationella gymnasieprogram idag ger) skiljer sig mellan yrkesförberedande och 
studieförberedande program, även om det inte alltid är en garanti att välja ett 
studieförberedande program om man vill bli förberedd för skrivandet i högre 
studier, vilket också Stina vittnar om (avsnitt 5.3). 

Svenskämnet som sådant har Ymer inga minnen av och han uttrycker i klar-
text vad de intervjuade svensklärarna bara i vaga ordalag antyder: svenskämnets 
syfte är i mångt och mycket en fråga om allmänbildning på de yrkesförberedan-
de programmen. Ymer verkar inte upprörd över det och ser inte heller att be-
tygssystemet skulle vara orättvist i sin aktuella utformning. För Ymer finns 
utvägen till taktikval som en öppen möjlighet för alla, och då är det inget att 
diskutera, menar han. Ymer upplever ingen koppling mellan svenskämnet på 
gymnasieskolan och högre utbildning, utan beskriver hur det var att känna att 
han inte hade den språkliga förmåga som krävdes.  

På många sätt stångar sig de yrkesförberedande programmens elever (Yolan-
ta, Ymer och Yrsa) sig blodiga mot institutionens väggar när de gör övergången 
till universitetsstudier. Ymer, i likhet med Yrsa, tycker att det är oöverstigligt 
jobbigt att läsa text och att föreläsningarna är underliga. Han får panik när han 
ska skriva egen text, men känner sig trygg i skrivande i grupp. Textguiden18 
bringade inte något ljus i hans mörker, snarare tvärt om. Ymer måste reda ut sina 
omtentor och kompletteringar av uppgifter om han ska ta lärarexamen. Både 
Yrsa och Ymer är oroliga för sina studieresultat. De ligger båda efter med tentor 
och riskerar att förlora sina studiestöd. Jag försöker uppmuntra Ymer efter vår 
intervju med några väl valda ord om skrivandet och om nödvändigheten av aka-
demiskt sittfläsk, men han bara ler och springer på lätta ben till ett idrottspass i 
gymnastiksalen tvärs över gården.  

5.6 Stanislav: En text på universitetet ska vara så fyrkantig  
Jag heter Stanislav och kommer ursprungligen från ett land i Östeuropa. 
Efter det att min pappa dog flyttade jag och min mamma till Sverige. Jag 
var då 11 år. Mamma gifte om sig med en svensk man, som är speciallä-
rare. Själv jobbar hon inom äldrevården. När jag kom hit upplevde jag 
den svenska skolan som slapp och eleverna här som respektlösa mot lära-
re och vuxna. Dessutom hade vi läst mycket mer avancerad matematik i 
mitt hemland, så det var ingen direkt utmaning för mig att klara av un-
dervisningen här. De satte mig i svenska som andraspråksundervisning, 
men det gav mig ingenting jag kunde använda. Jag ville kunna kommuni-
cera med människor, men tränades bara i grammatik och en massa ord. 
Min styvpappa såg till att jag hamnade på en skola där det fanns en majo-

                                                 
18 Samlingsdokument med översiktlig genomgång av skrivkonventioner och formalia, vilken samtli-

ga studenter fick inför skrivuppgiften.  
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ritet svenskar för att jag skulle träna mitt språk, och det gick mycket bra 
sedan. Jag valde Samhällsvetenskapligt program på gymnasieskolan, 
mest för att jag var tvungen att välja något, inte direkt för att jag ville det. 
Efter ett tag ville jag hoppa över till Fordonsprogrammet, men då hade 
det gått två år och det var omöjligt att byta utbildning. Det var nog mest 
min passion för motorcyklar som låg bakom dessa tankar. 

På min skola låg alla yrkesprogrammen en lång bit ifrån de studie-
förberedande programmen, och det var tydligt att det fanns en skillnad 
mellan dem som hade egen Mercedes och de som fick köra Mazda eller 
mammas Fiat. Fordonsprogrammet och Industriprogrammet var längst 
ner på skalan, sedan kom Barn och fritid, Samhäll och sedan Natur. Det 
var som om vi tänkte ”detta är dem och detta är vi”.  

Svenskämnet var lite tråkigt, men det hade nog med läraren att göra. 
Hon hade ett gäng favorittjejer i klassen och jag var liksom förutbestämd 
att bara få Godkänd. Hon krävde väldigt mycket av oss och det kändes 
som vad jag än gjorde så räckte det aldrig till mer än Godkänd. Vi fick 
heller ingen direkt förklaring till varför man skulle läsa ditt eller datt och 
man argumenterade aldrig emot. Kursplanerna kan jag inte säga att jag 
känner till eller minns att jag tog del av på gymnasieskolan. Vad jag 
minns så skrev vi artiklar och gjorde en tidning. Jag skrev också ett ma-
nus till en teaterföreställning, men den framfördes aldrig. Utredande text 
har jag nog skrivit även om vi inte kallade det så på gymnasiet. Någon di-
rekt introduktion i akademiskt skrivande har jag inte varit med om och 
jag tycker inte att den svenskundervisning jag varit med om på gymnasiet 
förberett mig för akademiska studier. I skrivundervisningen saknades trä-
ning på att skriva om konkreta ämnen och att begränsa sig till ett visst an-
tal ord.  

Jag har alltid haft det lätt för mig, kanske lite för lätt. Det var först i 
slutet av gymnasiet som jag kom på att jag skulle söka vidare på mina be-
tyg, och det var på tråden att jag kom in på universitetet. Om jag inte 
hade kommit in på universitetet, hade jag nog jobbat på en bondgård eller 
så. Nu ska jag bli lärare i matematik, naturkunskap och teknik för de yng-
re åldrarna. Jag kom faktiskt inte in på mitt förstahandsval, matte och 
svenska, utan chansade och åkte med på min flickväns upprop på lärarut-
bildningen istället. Jag stod som 13:e reserv, men frågade om det fanns 
platser över och fick vänta några dagar på besked. Jag fick en plats på lä-
rarutbildningen och trivs jättebra. Övergången från gymnasieskolan upp-
levde jag som väldigt enkel, faktiskt. Det enda bekymret jag hade var att 
hitta på campus och att leta information på Internet om lektioner och 
kurslitteratur. I min släkt finns många akademiker. På min mammas sida 
finns ingenjörer och läkare. Jag har känt ett stort stöd från min mamma 
och min styvpappa. De har alltid pratat om hur viktigt utbildning är i livet 
och om inte de hade funnits och varit som de är så hade det inte gått så 
bra för mig. 

I övrigt var det bara positivt att komma hit till universitetet. Jag kän-
de mig som en vuxen människa för första gången. Studierna var inte så 
svåra, men det kan vara lite opersonligt här. Det blev nästan lättare än jag 
hade förväntat mig. Jag hade oroat mig för att det skulle krävas jätte-
mycket läsning, men det blev inte så farligt. Skriftspråket var väl det som 
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var svårast att komma in i, men det kopplade jag ändå ganska snabbt. Vi 
skriver mycket här, men skrivandet är så fyrkantigt. Det är jobbigt att hål-
la sig inom ramarna, att tänka på sitt språk så att det inte blir vardagligt 
och att använda jättefina ord. Man borde kanske släppa loss mer.  

5.6.1 Stanislav mot alla odds  
Stanislav har, liksom Yolanta, inte svenska som modersmål och har också gått 
delar av grundskolan utomlands. De erfarenheter han har med sig från hemlan-
det gör att han upplever det svenska skolsystemet som studiemässigt enklare än 
det han lämnat bakom sig. Stanislav har haft stort stöd av personer omkring 
honom med erfarenhet av akademiska studier. Viktigast har mamma och styv-
pappa varit.  

Stanislav upplever det förhållandevis lätt att göra övergången till universite-
tet. Det blev inte så farligt som han hade förväntat sig. Svenskämnet har dock 
inget med det att göra, utan han menar att han egentligen inte fick någon förbe-
redelse alls för akademiska studier. Undervisningen på gymnasieskolan gav 
honom inte träning i att skriva texter med sakligt innehåll och med fasta ramar 
för omfång och formalia, vilket han saknade vid övergången till högre studier. 
Stanislav är ensam i undersökningen om att minnas ett svenskämne där språk 
och litteratur gavs lika stort utrymme. Värt att notera är att Stanislav bekräftar 
Yolantas inställning till ämnet svenska som andraspråk och menar att det inte 
gav honom vad han behövde. Istället är det styvpappan som ordnar med en skol-
gång där Stanislav måste lära sig svenska språket tillsammans med svenskar, 
alltså tvärt emot vad läraren i svenska som andraspråk, Sven-Arne, förordar 
(avsnitt 4.3.2). Stanislav väljer gymnasieprogram utan större eftertanke och vill 
vid ett tillfälle under gymnasietiden byta studieinriktning och gå över till For-
donsprogrammet, trots att det är det gymnasieprogram han själv rangordnar som 
lägst på skalan (jfr Stina som också helst ville gå Barn- och fritidsprogrammet). 
Han blir dock kvar på Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Familjens stöd ligger bakom Stanislavs framgångar inom studierna. Närvaron 
av personer med akademisk erfarenhet har sporrat honom och hjälpt honom att 
göra övergången till universitetet. Dessa personer harmonierar i stor utsträck-
ning Stanislavs övergång. Små gnissel i maskineriet upplevde han ändå i över-
gången, vilket är naturligt. De är dock mest av praktisk natur, som att hitta loka-
ler på campus och att söka efter litteratur. Det som var svårast, menar Stanislav, 
var att komma in i språket. Även han underkändes på sin utredande text och det 
blev en ögonöppnare för honom. Stanislav menar att opersonligheten och fyr-
kantigheten i textskapandet var nytt för honom, men att han snabbt fann sig i 
formen. 

Stanislav har en inbyggd beredskap att acceptera nya skeden i livet och han är 
öppen för personliga paradigmskiften, som att byta språk, levnadsförhållanden 
och metoder för kunskapsinhämtande. Samtalet med Stanislav andas positiv 
optimism och det är lätt att uppfatta honom som mycket äldre än vad han är. 

 73



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

Svenskämnet på gymnasieskolan upplevdes av Stina, Stanislav och Yolanta 
som tråkigt, medan Yrsa har många positiva minnen. Ymer minns det knappt 
inte alls. När studenterna ska beskriva de svenskämnen de varit med om går 
berättelserna isär. Yrsa och Yolanta, å ena sidan, beskriver ett svenskämne där 
texttyperna har en praktisk karaktär och innehållet i svenskan var riktat mot 
programmens karaktärsämne. Litteraturstudier var också en stor del av ämnet. 
Stina menar att ämnet mest bestod av litteraturläsning och för lite av muntlig 
framställning och diskussion. Stanislav fick visserligen skriva mycket men säger 
sig sakna träning i att skriva akademiskt. Ingen av de intervjuade studenterna 
säger sig känna till kursplanerna i svenska. De är också eniga om att det finns 
skillnader mellan ”olika svenskämnen” beroende på program och att det före-
kommer segregation mellan olika programtyper. Betygssättning i svenskämnet 
anses av de intervjuade kvinnorna vara orättvis, medan Ymer menar att det är en 
öppen möjlighet för alla att välja ett yrkesförberedande program för att enklare 
få ett betyg Godkänd i svenska. Stanislav kände sig förutbestämd att bara få 
Godkänd och hänvisar till lärarens favorisering av flickorna i klassen snarare än 
till betygssystemets inbyggda orättvisa. Den allmänna meningen är att det är 
lättare att få betyget Godkänd på de yrkesförberedande programmen. 

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

Den största avvikelsen i undersökningen står Yrsa för när hon menar att hon 
fått viss introduktion till det akademiska skrivandet på det yrkesförberedande 
program som hon har erfarenheter från. Yrsa är den enda som känner sig något 
förberedd, även om hon blev inte tycker att förberedelsen var mer än halvdan. 
Övriga (Stina, Stanislav, Yolanta och Ymer) upplever inte sig ha fått någon som 
helst introduktion till akademiskt skrivande på gymnasienivå. De känner sig inte 
förberedda för högre studier.  
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Hittills visar undersökningen att gymnasieskolans svenskundervisning oftast 
inte genererar elever som har den skriftspråkliga kompetens som behövs för att 
de ska klara det akademiska skrivande de möter då de påbörjar sina studier vid 
universitet och högskolor. Nationella styrdokument förmår inte ena en svensklä-
rarkår som själva uttrycker stor osäkerhet vad ett akademiskt skrivande innebär.  

 75



6 Fem texter, många röster 

6.1 Studenternas texter 
I detta kapitel ger jag exempel på hur Yolantas, Stinas, Yrsas, Ymers och Stani-
slavs skriftspråkliga kompetens ser ut då de skriver sin första text som lärarstu-
derande inom den akademiska diskursen. Jag gör en kortfattad analys av texter-
na på tre nivåer av akademisk skriftspråkskompetens för att försöka ringa in vad 
som förenar och skiljer de olika skribenterna åt när de i sitt skrivande försöker 
närma sig det akademiska språket. I avsnitt 6.8.1 kommer tendensen att skriva 
av andra texter att diskuteras närmare.  
Texter som skrivs i övergången från gymnasieskola till universitet kan innehålla 
många heterogena inslag. Jag kommer fortsättningsvis alltså att använda be-
greppen interimtext och målspråk för att beskriva heterogeniteten (se avsnitt 
2.4.4). Yolantas, Stinas, Yrsas, Ymers och Stanislavs utredande texter är exem-
pel på olika interimtexter på väg mot ett (akademiskt) målspråk. Då jag i före-
kommande fall redovisar hur studenternas avskrifter ser ut ställer jag de båda 
textavsnitten mot varandra i två spalter (jfr Nilsson 2003). Originalkällan åter-
finns i den högra spalten och studentens text i den vänstra. Exakt avskrift marke-
ras i vänsterspalten med understrykning. Grå skugga i vänsterspalten innebär 
små avvikelser från originaltexten. Jag väljer att betrakta avledningar och ändrad 
böjningsändelse som avskrift. Till exempel skriver Yolanta ”kunskaper blir 
meningsfulla” medan originaltexten lyder ”elevernas kunskapande blir menings-
fullt”. I högerspalten betyder genomstruken text att något element inte har skri-
vits av. Sidnumreringen anger vilken sida i originaltexten som skrivits av. Samt-
liga studenttexter återfinns som bilagor.  

6.2 Yolantas text: Ett lapptäcke 
Yolantas text fick betyget Godkänd av bedömaren, som inte uppmärksammat att 
texten till övervägande del är en avskrift. Källan Yolanta använder är ett sär-
tryck ur läroplanskommitténs betänkande Bildning och kunskap, författat av 
Ingrid Carlgren (1994). 

6.2.1 Operationell kompetens  
Om man betraktar Yolantas text ovetande om att den till stora delar19 är en av-
skrift skulle en analys av Yolantas operationella kompetens visa att hon har en 
god språklig förmåga. Den bedömningen har även examinatorn i fråga gjort 
eftersom texten godkändes. Jag avstår dock från en djupgående språklig analys 

                                                 
19 Jag jämför här med de textexempel som Nilsson (2002) använder i sin undersökning. De fall han 

undersöker har kopierat ungefär 60 % av en textmassa, vilket är jämförbart med mängden avskrift i 
Yolantas text.  
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av Yolantas text eftersom en språklig analys av texten i praktiken skulle vara en 
analys av Carlgrens (1994) skriftspråkliga kompetens.  

Yolanta skriver av stora delar av originalkällan utan att omskapa eller refere-
ra. Det är dock intressant att notera att Yolanta inte kopierar korrekt, utan gör 
språkliga misstag vid avskriften. De icke-svenska språkdrag som finns i texten 
dyker upp både i de avsnitt där Yolanta skriver av och i dem där hon skriver 
själv. Att Yolantas modersmål inte är svenska märks tydligt i språkliga kon-
struktioner som idéer på kunskap och lärande, på olika sätt beroende situation 
och den sociala sammanhangen. Det kan tyckas underligt att Yolanta även gör 
språkliga fel när hon skriver av en annan text och inte bara när hon konstruerar 
text själv. Nilsson (2002:75) visar emellertid att det inte alls är ovanligt att ele-
ver och studenter gör felavskrifter när de skriver av text i ”forskningssamman-
hang”: ”De kan missa något ord, stava fel eller hoppa över en rad”. Yolanta 
säger i intervjun att hon inte alls behärskade datorer innan hon kom till universi-
tetet, vilket tyder på att hon inte med datorns hjälp kopierar och klistrar in den 
text hon skriver av. Istället läser Yolanta källtexten och sedan skriver av den 
manuellt, vilket förklarar att även avskrifterna drabbas av felaktigheter som 
direkt kan knytas till att Yolanta inte har svenska som modersmål.  

6.2.2 Diskursiv kompetens  
Yolantas text är problematisk att hantera eftersom den ligger så nära den ur-
sprungliga källan att mindre än hälften utgörs av Yolantas egna ord och formule-
ringar. Textens struktur är dock tydligt markerad med rubrikerna ”Inledning”, 
”Kunskap och lärande” och ”Avslutning”.  Texten saknar rubrik. 

Nedan visar jag hur Yolanta går till väga när hon skriver sin text, vilken till 
stora delar är en avskrift. Avskriften är omarkerad, det vill säga att Yolanta inte 
med referenser eller sidhänvisningar visar läsaren varifrån orden kommer. Jag 
har valt textens andra stycke där avskriften är påtaglig. I vänsterspalten nedan 
återfinns ett utdrag av Yolantas text där stora delar är direkt avskrivna från käl-
lan, vilken presenteras i högerspalten. Avskriften sker från olika sidor i original-
källan och sidnumren återges inom parentes i högerspalten. Metoden för avskrif-
ten ser ungefär likadan ut texten igenom, varför stycket nedan får stå som exem-
pel för hela texten. 

 

Yolanta  
 

Carlgren, I. (1994): Bildning och kun-
skap: särtryck ur Läroplanskommitténs 
betänkande Skola för bildning (SOU 
1992:94). 

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

För det första att kunskap utvecklas i 
ett socialt sammanhang […] (s 27). 
Skolan måste erbjuda ett socialt sam-
manhang där elevernas kunskapande 
blir meningsfullt. (s 47)
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En stor del av kunskapen är inte for-
mulerad utan den finns där, den är 
tyst, den finns som en bakgrunds-
kunskap och den är verksam när man t 
ex prövar nya vägar att lösa ett pro-
blem. Teoretisk kunskap är alltså ett 
sätt att göra världen begriplig. 
 

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

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

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

Yolantas metod för textskapande kan bäst beskrivas som en lapptäcksteknik (jfr 
Pecorani 2003). Genom att foga samman delar av meningar tagna på olika stäl-
len i en längre text skapar Yolanta sin egen version av ursprungstexten. Yolantas 
strategi för avskrift kan också beskrivas som en process av reproduktion och 
förenklingar av krångliga satser: exempelvis blir Elevernas kunskapande i Carl-
grens tappning till för att det är då kunskaper i Yolantas text. Yolanta utesluter 
också ord och fraser som hon kanske uppfattar som krångliga: med utgångs-
punkt i, underförstådd, oundgänglig, bedömningar och intuitivt. Alla är exempel 
på långa ord som inte är så vanliga och inte heller självklara i sin betydelse i det 
vardagliga språket. Det komplexa i Yolantas avskrift är att hon inte följer förfat-
tarens disposition, utan väljer att foga samman brottstycken från olika sidor i 
originalet. Detta kan också förklara styckeindelningsprincipen. Yolanta blandar 
och fogar samman en annan skribents tankar till en ny form. Eftersom hon själv 
inte kan ha kontroll över den upplösta logiska dispositionen, blir det svårt för 
henne att indela texten i stycken. Yolanta behärskar heller inte normen för mar-
kering av styckegränser och verkar inte medveten om att ett tomt radslut inte 
automatiskt fungerar som en styckemarkering (Strömquist 2000).  

Avskriften måste diskuteras utifrån både ett institutionellt och ett individuellt 
perspektiv. Vet Yolanta att man inte får skriva av och att textstöld är ett brott i 
universitetets ögon? Nära avskrifter är tyvärr en vanlig utväg för en del studenter 
då det egna språket inte räcker till, vilket det tydligtvis inte gör för Yolanta. 
Ansträngningen att läsa akademisk text och förstå den för att sedan dra egna 
slutsatser gör att det för många blir övermäktigt att sedan själva skriva en text 
baserad på det man läst. Dessutom kommer studenterna från gymnasieskolan där 
uppfattningen om vad som är akademiskt skrivande ofta är vag hos lärarna (jfr 
avsnitt 4.5). För en del studenter är kanske avskrift först och främst en överlev-
nadsstrategi i ett nytt skriftspråkligt system, medan andra lever i tron att de fak-
tiskt gör rätt då de i ett övergångsskede på ett naivt sätt experimenterar med det 
akademiska skrivandet.  
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Ur ett institutionellt perspektiv kan den allmänna tendensen att skriva av ses 
som ett symptom på missförhållanden inom utbildningssystemet. På studentens 
väg genom utbildningshierarkierna har inte procedurerna kring textskapande 
blivit genomskinliga för studenten, och följden kan bli avskrifter. Det är som 
sagt inte alltid studenten är medveten om att det hon gör betraktas som plagiat 
och avsiktligt fusk. Detta bekräftas av de disciplinnämndsprotokoll som Verket 
för högskoleservice publicerat i sin rapport Sammanställning av beslut och do-
mar i disciplinärenden som rör studerande vid universitet och högskolor från 
2003 (2004). I de fall studenterna väljer att göra ett yttrande till en disciplin-
nämnd bedyrar de att de inte uppfattar att de gör något fel då de misslyckas med 
referenshantering och källredovisning i sina texter. Yolanta menar att hon inte 
har fuskat eftersom hon inte anser sig ha skrivit av, utan använt en del egna ord 
och dessutom satt ut sina källor klart och tydligt.20

6.2.3 Kritisk kompetens  
Yolanta har uppfattat ämnet för den utredande texten tämligen brett. Aspekter på 
”Hållbar utveckling” behandlas inte alls i hennes text och det är heller inte rim-
ligt att anta att Yolanta hunnit eller orkat fundera mycket på det. Hon visar dock 
en viss genrekännedom om utredande texter när hon i sin text ställer den krä-
vande frågan ”Vad är kunskap”? och med Ingrid Carlgrens ord som verktyg 
försöker utreda den. Yolanta förhåller sig inte kritisk på någon nivå och jag anar 
att hon inte tänker sig den möjligheten i sin jakt på lämpliga passager att foga 
samman till en text. Inte på något ställe skymtar någon egen kritisk tankeverk-
samhet fram, och hon är heller inte analytisk i förhållande till de utsagor hon 
presenterar. Det är oklart till vilken grad det är rimligt att fordra en utvecklad 
kritisk kompetens av en individ som just tagit steget över i högre utbildning. 
Frågan är istället hur universitetet som institution bäst kan möta de nya studen-
terna och lotsa dem vidare i deras utveckling mot att bli individer som använder 
analys och kritiskt tänkande som naturliga redskap i skrivandet.  

6.2.4 Yolantas text: Interimtext på flera vis 
Sammanfattningsvis uppvisar Yolanta ändå viss akademisk skriftspråkskompe-
tens. På det språkliga planet avslöjar små felaktigheter i språkhanteringen (till 
och med i vissa delar av avskrifterna) att hon inte har svenska som modersmål. 
Det är därför rimligt att diskutera Yolantas språk i termer av flera olika interim-
språk. Hon är interimspråksanvändare både i processen att lära sig svenska språ-
ket som sådant, och i processen att lära sig ett akademiskt språk. Att den akade-
miska kompetensen förutsätter ett väl utvecklat målspråk gör Yolantas situation 
mycket svår. 

Två faktorer spelar in i formandet av Yolantas skriftspråkliga kompetens un-
der skoltiden. För det första har Yolanta läst ”vanlig” svenska istället för svens-
ka som andraspråk och det kan, enligt henne själv, ha gett henne ett sämre ut-
gångsläge att utveckla sitt språk än om hon hade fått hjälp av en erfaren lärare 

                                                 
20 I ett telefonsamtal med Yolanta 040617 uppger hon att hon inte har skrivit av några delar av 

texten. 
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på den nivå hon befann sig i sin andraspråksinlärning. För det andra kan hennes 
val av ett yrkesförberedande program spela en viss roll i utvecklingen av hennes 
skriftspråk, eftersom hon, enligt egen utsago, på det programmet inte har utveck-
lat den språkliga säkerhet som hon skulle behöva. Säkerligen samverkar också 
dessa faktorer. Det är svårt att säga något ytterligare om Yolantas språk eftersom 
så lite av texten är skriven med hennes egna ord. Att hon skriver av blir ett teck-
en dels på den språkliga osäkerheten, dels för den personliga desperation som 
driver en del studenter att låna stora mängder text utan att hänvisa eller citera 
och därigenom visa osjälvständighet, innehållsligt och i formuleringar.  

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

6.3 Stinas text: en sampling 
Stinas text fick betyget Underkänd av bedömaren. Även Stinas text är till stor 
del resultatet av avskrift. Källorna utgörs uteslutande av webbplatser. 

6.3.1 Operationell kompetens 
Stinas språk kommer inte heller att undergå någon större analys, eftersom även 
hennes text till största delen består av avskrift, om än i något annan form än 
Yolantas (avsnitt 6.2). När Stina skriver själv är språket expressivt och uttrycker 
engagemang. Texten är i dessa stycken formellt bra, om än med något stark 
framtoning av den egna rösten. Generositet med utropstecken är vanligt i Stinas 
eget språk. Texten inleds med rubriken Hållbart jordbruk! och avslutas: Men 
ekologiska varor är ofta dyrare än icke-ekologiska varor, det leder inte till håll-
bar utveckling! Däremellan förekommer ytterligare två utropstecken i satserna 
Utan jordbruket så blir det ingen mat! och Varje år förstörs mellan fem och sju 
miljoner hektar jordbruksmark! Stina känner kanske inte att hon får utlopp för 
sin indignation i det skrivna utredande språket, varför hon med utropstecken 
måste understryka allvaret i det hon säger. Stina har kanske ännu inte blivit 
medveten om att hon nu skriver i en opersonligare diskurs som inte tillåter ym-
nigt användande av utropstecken.  

Typiskt för Stinas eget språk är också förekomsten av oklara referenter. Att 
referenterna i en text är oklara visar på osäkerhet hos skribenten, vilket också 
kan skapa osäkerhet hos läsaren. I det här fallet vet Stina inte riktigt säkert, ef-
tersom hon skriver av, vem eller vilka som utför verbhandlingarna i hennes text. 
Det finns dock syftningar i texten som ändå leder läsaren rätt, även om referen-
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terna är oklara. I exemplen ur texten nedan är de oklara referenterna understruk-
na och mitt förtydligande återgivet inom hakparentes.  

Enligt verket för näringsutveckling är hållbar utveckling att ”dagens 
människor ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan att under-
gräva för framtida generationer att tillfredsställa sina behov. Hållbar ut-
veckling omfattar tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den 
ekologiska dimensionen”. Här tar de [dvs. Verket för näringsutveckling] 
också upp att när man pratar om hållbar utveckling tittar man mycket på 
miljö perspektivet.  

I och med att det skapas ett hållbart samhälle, så medför det att jordbru-
ket får väldigt många ansvarsfulla uppgifter att sköta. Deras [dvs. jord-
brukets] främsta uppgift är att förse oss och kommande generationer med 
föda.  

Stina använder också passiv diates för att undvika utpekade referenter:  

I och med att det skapas ett hållbart samhälle  

Detta kan tolkas som om Stina vill undvika att tala om vem det är som ska skapa 
det hållbara samhället. Men användningen av passivformen här är också korrekt 
och anpassad efter den akademiska genren där passiv diates ofta används för att 
markera opersonlighet i texten. På det operationella planet är Stinas text funk-
tionell om än väl personlig. Stina säger sig ha skrivit jättemycket inför nationella 
proven i gymnasieskolan, och hennes text skulle också fungera bra i sådana 
sammanhang.  

6.3.2 Diskursiv kompetens 
Avsaknad av referenser på ett flertal ställen gör det tydligt att Stina inte förstår 
referenshanteringen som hantverk eller varför den måste finnas. Första stycket 
innehåller ett markerat citat utan hänvisning. Citatet går dock enkelt att hitta på 
Verket för näringsutvecklings webbplats (NUTEK 2005). När Stina vid några 
tillfällen gör referenser, så fungerar de inte alls. De referenser som finns på tre 
ställen i texten är överlånga webbadresser till den sökmotor Stina har använt, 
inte till den aktuella webbplatsen. Länkarna fungerar alltså inte och är oanvänd-
bara för läsaren. Dessutom är de grafiskt störande eftersom de är överdimensio-
nerade. Diskussionen om Internetmaterials trovärdighet och användbarhet inom 
högre utbildning tycks ha gått Stina förbi. Hur man skapar en litteraturlista och 
vad en sådan ska innehålla har hon inte heller grepp om. Stinas litteraturlista 
innehåller nio poster som inte används som referenser i texten. De två källor hon 
verkligen hänvisar till saknas istället i listan.  

Vid en närmare granskning av texten och efter en stunds detektivarbete på In-
ternet kan jag konstatera att det även hos Stina handlar om att skriva av mer än 
om att skriva eget. Omfattningen av avskriften är något mindre än Yolantas. Det 
som dessutom skiljer Stinas avskrift från Yolantas är att Stina har något större 
finess när hon med hjälp av omkastning av ord mer eller mindre medvetet döljer 
det faktum att hon skriver av. Mörkningen av avskriften tyder kanske på medve-
tenhet att det är något tvivelaktigt med avskrivandet eller på att hon faktiskt är 
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på väg att skapa en egen förståelse av andras idéer. Stycket ur Stinas text nedan 
är valt som exempel eftersom det följer originalkällans disposition utan avvikel-
ser. Med källan i hand kan jag enkelt följa Stinas textskapande eftersom hon inte 
vid något tillfälle avviker från originaltextens disposition. Som i fallet Yolanta 
presenteras källan i högerspalten. 21 

 
Stina  www.naturvardsverket.se (2004-09-15) 
En negativ faktor inom jordbruket, sett 
ur miljöns ögon, är att det sker olika 
utsläpp, b.la kväveutsläpp och förhöjd 
halt av fosfor. Men jordbruket skapar 
ett odlingslandskap med förutsättning-
ar för en stor biologisk mångfald.
  

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

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

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

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

Det ska inte bara förse oss och framtida 
generationer med mat.  
 

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

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

Dessutom ska jordbruket bidra till 
energiförsörjningen.  
 

Dessutom kan det bidra till energiför-
sörjningen.  
 

Den svenska regeringen har satt upp 
vissa miljökvalitetskrav för jordbruket. 
 

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

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

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

                                                 
21 Eftersom Stinas avskrift är mer komplicerad än Yolantas, avstår jag från att markera vilka ord i 

originaltexten som inte blivit avskrivna. 
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Enligt naturvårdsverket är detta bra 
mål, även på lång sikt. Men de menar 
också att vissa mål kan vara svåra att 
uppnå. Naturvårdsverket nämner några 
svårigheter. De säger att bevarandet av 
den biologiska mångfalden är ett svårt 
mål att uppnå.  
Även frågorna som rör jordbruksmar-
kens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser är 
svåra att klara av. 

[…] I 2021-projektet visade Natur-
vårdsverket att jordbruket kan nå en 
bra bit på väg mot de långsiktiga mil-
jömålen till år 2021 och samtidigt klara 
en god lönsamhet. Det finns dock upp-
gifter som blir mycket svåra att genom-
föra helt och hållet. […]  
Andra svåra frågor rör jordbruksmar-
kens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser 
såsom fosfor. 

 
Stina gör även hon felavskrifter, exempelvis i formuleringar som Bara naturligt 
[sic!] försörjning, vilket enligt originaltexten dessutom ska vara försurning. 
Originalkällan räknar också upp fem mål för en hållbar utveckling inom jord-
bruket (ovan), Stina räknar bara upp fyra. Listan med fyra delmål kan förstås ses 
som ett omarkerat citat, men det finns anledning att tro att listan är en avskrift 
och inget citat. Stina visar läsaren i inledningen att hon kan citera men gör det 
inte igen när betygskriteriernas krav på ett citat en gång väl fyllts, vilket visar 
prov på ett instrumentellt beteende.  

Stinas text innehåller också en kort referatpassage med referatmarkörerna en-
ligt naturvårdsverket, de menar och naturvårdsverket nämner:  

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

Detta korta avsnitt är intressant eftersom det är Stinas egna ord som hörs. I den-
na snabba glimt av Stina som skribent visar hon att hon egentligen faktiskt skul-
le kunna referera med bara egna ord. I nästa mening är hon dock tillbaka i av-
skrift igen. Att referatskrivning är ett vanligt moment inom svenskundervisning-
en framkommer på ett antal ställen i lärarintervjuerna, särskilt på frågan om 
lärarna förbereder sina elever på akademiskt skrivande. Det visar sig också i 
bland annat Stinas text att en del av studenterna i viss mån behärskar referattek-
nik. Meningen Den svenska regeringen har satt upp vissa miljökvalitetskrav för 
jordbruket är exempel på hur Stina gör en acceptabel parafras av originalets 
Flera av de nya nationella miljömål som regeringen föreslagit kräver omfattan-
de åtgärder i jordbruket. I Stinas fall kvarstår frågan varför hon väljer att skriva 
av när hon säkerligen skulle ha kunnat använda egna ord. 

6.3.3 Kritisk kompetens 
Stinas text kan också diskuteras ur ett genreperspektiv, då den mer liknar en 
argumenterande text än en utredande, vilket ju var den givna uppgiften. Nyström 
(2000) menar dock att det i skolan är vanligt att argumenterande och utredande 
texter smälter samman och bildar ”diskuterande texter”. Även de nationella 
provens skrivuppgifter innebär texter som har både diskuterande och argumente-
rande drag, vilket även Stinas text visar spår av. Texten saknar en tydlig fråge-
ställning, men har istället en bestämd uppmanande tes: ”Vi måste säkra en håll-

 83



bar utveckling inom jordbruket”. Har Stina förstått uppgiften och har hon genre-
kompetens nog att klara av uppgiften? I intervjun nämner Stina att hon mest 
skrev många förberedande uppgifter inför nationella proven på gymnasieskolan, 
men att hon idag inte minns vad det var för texttyper hon tränade på. Det är 
rimligt att anta att argumenterande texter varit ett inslag i denna träning och att 
Stina därför kan visa kompetens inom den genren. 

Stina uttrycker ofta egna åsikter, vilket kan vara bra i argumenterande texter, 
men det gör måhända en utredande text mindre trovärdig, åtminstone i den form 
som Stinas personlighet visar sig. I texten finns ett antal väl varierade jag-satser: 
jag anser, tycker jag, kommer jag att tänka på, jag tror, här anser jag och där-
emot skulle jag vilja påstå. Dessa jag-satser ger prov på Stinas röst i texten och 
innebär också en ansats till ett kritiskt-analystiskt förhållningssätt.  

Stina har svårt att hålla distans till de argument hon framför i sin text. An-
strängningen finns där, och Stina tror nog själv att hon är kritisk och analytisk i 
sina tyckande-satser, men texten visar få tecken på kritiskt-analytiskt tänkande. 
Till exempel skriver hon: Enligt naturvårdsverket är detta bra mål, även på lång 
sikt. Men de menar också att vissa mål kan vara svåra att uppnå. Naturvårds-
verket nämner några svårigheter. Här finns en möjlighet att som skribent förhål-
la sig till de mål som Naturvårdverket och den svenska regeringen satt upp för 
en hållbar utveckling av det svenska jordbruket. Istället för att resonera om vad 
dessa mål skulle kunna innebära i praktiken och vilka effekter de skulle kunna 
ha för den enskilde och samhället, fortsätter Stina obekymrat med att räkna upp 
nya argument, som hon inte heller diskuterar vidare. Rimligheten i att Stina 
skulle kunna vara kritisk till hållbar utveckling inom jordbruket är tveksam. Det 
krävs stora kunskaper inom ämnet för att en skribent ska våga ta ut svängarna 
inom ett ämne som är så smalt som det Stina har valt. Därför är Stinas 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 Stina blir det tydligt att det valda ämnet 
(jordbruk i kombination med hållbar utveckling) inte var så enkelt att skriva en 
utredande text om. 

6.3.4 Stinas text: akademisk skriftspråkskompetens i ett inlednings-
skede 
En sammanfattande bedömning av den akademisk skriftspråkskompetens som 
Stina ger prov på i sin text visar att hon befinner sig i ett inledningsskede. Även 
om språket formellt kan uppfattas som acceptabelt, saknas den dimension av 
förmåga till kritiskt/analytiskt tänkande som utmärker akademiska texter. Stina 
är inte ovanlig bland de nya studenterna, tvärtom visar få upp en antydan till 
kritiskt-analytiskt tänkande i sina texter. Universitetet som institution kräver 
måhända alltför mycket av de studenterna i övergångsfasen, något som behovet 
av skrivarstugor och textverkstäder vittnar om (Blückert 2002).  

Stina har inget grepp om det vedertagna sättet att via referenssystem och cite-
ringsteknik klart och öppet redovisa de källor som används i texten. Hon gör 
ändå ett försök att redovisa de källor som använts. När studenter inser att de 
måste redovisa källor för att bli accepterade (och godkända) i den akademiska 
diskursen har de inte själva hantverket klart för sig och lyckas därför inte fullt 
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ut. Man skulle kunna säga att den strävan Stina visar i sin text kännetecknas av 
mer eller mindre framgångsrika försök att uttrycka sig akademiskt. I Stinas fall 
blandas markerade och omarkerade avskrifter med inskott av hennes egen text. 
Hon citerar ibland utan att ange källan och lyckas inte sammanställa en använd-
bar litteraturlista. Att Stina trots allt sätter ut referenser och alls gör en litteratur-
lista vittnar alltså om viss vetskap om att dessa element är viktiga inslag i en 
akademisk text, även om färdigheterna i själva hantverket brister. Vad gör Stina 
bra i sin text? Även om det inte efterfrågas inom genren utredande text, är Stina 
bra på att argumentera med viss indignation och hennes språk är bitvis expres-
sivt och personligt färgat. På det formella planet är Stinas språk för det mesta 
korrekt, även om oklarheten i referenthanteringen stör läsningen. 

6.4 Yrsas text: vardaglig genreträff 
Texten fick betyget Underkänd av bedömaren. Yrsa använder sig uteslutande av 
Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik (Sjøberg 2000) 
när hon skriver sin text. 

6.4.1 Operationell kompetens.  
Yrsa beaktar för det mesta skrivkonventionerna, men gör ett antal formella fel i 
interpunktion och meningsbyggnad. Yrsas skrivande är ofta inkonsekvent, efter-
som hon blandar vardagliga former som dom, sej och våran med den mer skrift-
språkliga formen mig. Inledningsstycket är mycket vardagligt hållet och skulle 
kunna beskrivas som ett personligt reflekterande inslag, vilket kan betecknas 
som ”i olika grad lösa eller subjektiva funderingar ofta om ämnen hämtade från 
vardagen” (Ask & Sandblad 2003:7).  

Oklara referenter är ett problem även för Yrsa. I textens första halva talar 
Yrsa inkluderande med läsaren i satser som vi vill ju främja elevernas allmän-
bildning och Vad ska vi svara då? Vilka detta ”vi” innefattar blir läsaren inte på 
det klara med förrän i textens näst sista stycke där det blir klart att det är blivan-
de lärare i matematik och naturkunskap som åsyftas. Det allmänna ’man’ är 
frekvent och förekommer sex gånger i texten. Andra interimtextuella drag i 
texten är Yrsas oförmåga att fullfölja kedjor i språkliga uttryck. Yrsas ”För det 
första” följs inte av något ”för det andra” och ”dels” får inte sällskap av ett 
kompletterande ”dels”. 

6.4.2 Diskursiv kompetens 
Det finns tendenser till ett personligt och reflekterande drag i Yrsas inlednings-
stycke där hon berättar om egna lärare: Av egen erfarenhet så brukade alla lära-
re som jag hade svara på sådana här frågor i likhet med att ”det har alltid varit 
så” eller ”det var nån som kom på det”. Yrsa hänvisar till egna erfarenheter och 
beskriver hur hon gjorde när hon begränsade sitt stoff. Det personligt reflekte-
rande inslaget kan ha sin grund i Yrsas träning i kreativt skrivande där det per-
sonliga är ett drag som inte bara uppmuntras utan förutsätts och belönas i skri-
vandet. I den något svårbegripliga meningen För att begränsa innehållet lite så 
valde jag att inte gå in på motargument av det Sjöberg skriver ställer Yrsa upp 
en slags redogörelse för vad hon inte ska göra. Vad hon däremot tänker sig att 
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göra är att motivera varför alla i allmänhet (men blivande lärare i synnerhet), 
behöver lära sig något om naturkunskap.  

Yrsa har liten insikt i det akademiska skrivandets krav på opersonlighet. Det 
är tydligt att det är Yrsas egen röst vi hör i fraser som av egen erfarenhet, det är 
viktigt tycker jag, det var därför jag intresserade mig för, för att begränsa inne-
hållet valde jag och alla lärare jag hade. Rätten att vara personlig och vardaglig 
i tonen är omstridd inom akademiska kretsar (Baynham 1999, 2001, Hyland 
2002) och ovetskapen om vad som är kutym utgör en svårighet för nya skriben-
ter. Yrsa har tränat mycket på reflekterande och personliga texter innan hon kom 
till universitetet och kan inte veta att det krävs auktoritet och position för att få 
uttrycka sig uttalat personligt i akademiska texter. Det finns också skillnader i 
hur olika akademiska genrer tillåter personlighet. En akademisk uppsats eller 
avhandling är troligtvis mer formell i tonen än ett enklare paper eller en skriv-
uppgift som, i det här fallet, en kortare utredande text.  

Även Yrsas text är till viss del en avskrift av en originaltext, Naturvetenskap 
som allmänbildning (Sjøberg 2000). Yrsa försöker visserligen hänvisa, men 
inser inte att hennes formuleringar är identiska med, eller ligger så nära origina-
let att det allt som oftast är befogat att tala om avskrift. Hon menar säkert inte att 
vilseleda eftersom referenserna är utsatta (med sidhänvisning), vilket alltså utgör 
markerade avskrifter. I vänsterspalten nedan återfinns ett utdrag ur Yrsas text 
där stora delar är direkt avskrivna från källan, vilken presenteras i högerspalten. 

 
Yrsa  Sjöberg, Svein (2000): Naturkunskap 

som allmänbildning – en kritisk äm-
nesdidaktik.  

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

1. Ekonomiargumentet: naturveten-
skapliga ämnen som lönsam förbere-
delse för yrke och utbildning i ett 
högteknologiskt och vetenskapsbase-
rat samhälle.  
2. Nyttoargumentet: naturvetenskapli-
ga ämnen för att praktiskt klara av att 
bemästra vardagslivet i ett modernt 
samhälle.  
3. Demokratiargumentet: naturveten-
skaplig kunskap är viktig för initierad 
åsiktsbildning och ansvarfullt delta-
gande i demokratin. 
  
4. Kulturargumentet: naturvetenska-
pen är en viktig del av människans 
kultur. 
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Han kallar dessa fyra för ekonomiar-
gumentet, nyttoargumentet, demokrati-
argumentet och kulturargumentet (Sjö-
berg, sid 161).  

  
  
 

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

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

Nyttoargumentet går ut på att kunska-
per och färdigheter hjälper dig som 
individ att bemästra vardagslivet.  
  
  
Våran vardag innehåller mycket tek-
niska apparater och har vi inte kunska-
pen så kan vi inte använda det och det 
blir ett handikapp (Sjöberg, sid 166). 

Det argumentet går ut på att kunska-
per och färdigheter i naturvetenskapli-
ga ämnen hjälper dig att bemästra 
vardagslivet, både den natur vi är en 
del av och verkligheten i ett modernt 
samhälle skapat av människor. (s 166)  
I vardagslivet omges vi av tekniska 
apparater, antingen vi vill eller inte. 
(s. 166) 

 
Yrsas avskrift blandar omskapande och refererande, vilket gör att hon skiljer sig 
från Yolanta och Stina. Antalet direkt avskrivna partier är färre, det finns refe-
ratansatser och flera goda försök att parafrasera originaltexten. Meningen Man 
måste också ha kunskap om naturkunskap för att kunna ha en åsikt och ett an-
svar i demokratin då det kommer upp debatter kring detta är ett exempel på hur 
Yrsa omskapar Sjöbergs text (se ovan). Sjöberg menar att vi läser naturkunskap 
för fyra viktiga saker är istället exempel på refererat.  

I Yrsas text finns en antydan om begynnande diskursiv kompetens. Yrsa sät-
ter ut sidnummer där hon hämtat text, vilket jag som sagt benämner markerad 
avskrift. Själv anser hon att hon inte gjort sig skyldig till avskrift eftersom hon 
satt ut källorna. Ur ett diskursivt perspektiv är det intressant att påpeka att inled-
ningen innehåller en slags metatext i Yrsas resonemang om begränsning av 
stoffet, vilket också är vanligt inom akademiska texter. 

6.4.3 Kritisk kompetens 
Yrsa är inte heller hon särdeles analytisk när hon refererar och skriver av. Yrsa 
försöker dock svara på sin egen fråga Ska verkligen alla behöva lära sej natur-
kunskap?, vilket också är textens titel. Detta gör hennes text bättre genreanpas-
sad än Yolantas och Stinas texter. I sista meningen svarar och sammanfattar 
Yrsa sin text sålunda:  
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Så det Sjöberg säger stämmer överens med det som står i läroplanerna. 
Alla elever måste lära sig om naturkunskap för att kunna klara sig i 
framtiden.  

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

6.4.4 Yrsas text: ett steg på väg mot målspråket 
Yrsas text visar få tecken på diskursiv medvetenhet om den operationella kom-
petensens vikt i akademiska texter. Ingen tycks ha talat om för henne att former 
som nån, sej, dom och våran inte passar in i det diskursiva skrivandet på univer-
sitetsnivå eller att för mycket av ett vardagligt och personligt angreppssätt kan 
uppfattas som icke-akademiskt. Men hon är medveten om diskursens krav på 
källhantering och referenssystem. Hon försöker vara öppen med sina källor (hon 
sätter ut sidhänvisningar till de ställen där hon hämtar text), men lyckas ändå 
inte fullt ut.  

Att Yrsa har längre skolerfarenhet än de övriga studenter vars texter analyse-
ras här kan spela roll. Yrsa är den enda av informanterna som genomgått längre 
utbildning än treårigt gymnasium. Hon säger i intervjun att hon upplever sig ha 
fått en viss förberedelse för det akademiska skrivandet redan på gymnasiesko-
lan. Utredande text minns hon med bestämdhet att hon övat på, även om hon 
mest skrev dikter. På Komvux läste Yrsa tekniskt basår, och hon skrev mycket 
då. Yrsa säger sig ha goda erfarenheter med sig också från det utbildningsstadi-
et. På folkhögskolan koncentrerade sig Yrsa mest på att skriva dikter för att 
utveckla sin konstnärliga sida. Yrsas text är väldisponerad, och hon visar att hon 
behärskar den utredande textens struktur. Med bättre färdighet i referenshanter-
ing, nya insikter om den språkliga ytans betydelse för texter i akademin och en 
tydlig kritisk-analytisk medvetenhet kommer hon att kunna bli accepterad som 
skribent inom universitets textvärldar. 

6.5 Ymers text: översättning från bokmål 
Ymers text fick betyg Underkänd. Som enda källa använder Ymer Energi, kli-
ma, natur, miljø (Henriksen & Kanestrøm 2000). 

6.5.1 Operationell kompetens 
Ymers text består till stora delar av avskrift från originalkällan (Henriksen & 
Kanestrøm 2000). Boken är författad på norska (bokmål), och används sällan av 
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de skrivande studenterna,22 eftersom norska uppfattats som svårtillgängligt. 
Ymer räds dock inte grannspråken, utan kastar sig optimistiskt in i en redogörel-
se för växthuseffekten och dess konsekvenser med Henriksen & Kanestrøms bok 
som enda källa. Ymers eget språk är det möjligt att säga något om eftersom han 
uppvisar mer av det än vad Yolanta, Stina och Yrsa gör. I inledningsstycket är 
det enbart Ymers röst vi hör. Meningarna är korta och styckeindelningen tydlig. 
Formella fel förekommer, exempelvis i form av den kontamination av uttryck 
som återfinns i frasen En orsak som gett upphov till de ökade klimatförändring-
arna är växthuseffekten. Tydlighet är viktigt för Ymer som grafiskt isolerar sin 
huvudfråga ”Vad är det som gör att vi har växthuseffekten och vad blir dess 
följder” och ramar in den grafiskt med läsanvisningen Frågan jag har fokuserat 
på. Ymers tydlighetsanspråk och vilja att separera de olika delarna i texten visar 
sig genom att han börjar på ny sida för varje rubrik. Texten får därmed till anta-
let många sidor, men ingen av sidorna är helt fylld med text. Detta normbrott 
antar jag har sin förklaring i det kvantitativa synsätt som ofta kommer fram i nya 
studenters förhållningssätt till de texter de ska skriva. ”Hur många sidor måste vi 
skriva?” är i många lärares erfarenhet en vanligare fråga än kvalitativa frågor om 
innehållsdjup och analys. 

6.5.2 Diskursiv kompetens  
Ymers text innehåller till viss del avskrifter, men i långt mindre omfattning än 
Yolantas, Stinas och Yrsas. Ymer visar samtidigt att han försöker göra parafra-
ser av originaltexten, vilket exemplet nedan visar:  

Ymer:  

Två synsätt diskuteras där det ena innebär att de[t] forskarna kommit 
fram till är inte pålitlig fakta för att göra något åt växthuseffekten. Istället 
säger man att man ska vänta och låta forskarna forska i det mer för att få 
en bättre kunskap om problemet. Det andra synsättet innebär att man 
blundar för problemen och påstår att klimatprognoserna är opålitliga, det 
kan då inträffa så pass allvarliga naturkatastrofer så att [man] är tvungen 
att göra något år [sic] det.(Henriksen Thormod, Kanestrøm Ingolf. 2000, 
s 122).  

Originaltext:  

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

                                                 
22 Jag vågar mig på det uttalandet eftersom jag har tillgång till och har läst (eller åtminstone ögnat 

igenom) samtliga 359 texter som ingår i den textkorpus ur vilken de texter som här analyseras är 
hämtade. 
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Ymer missförstår det andra argumentet i den norska förlagan. Där står det att 
man måste sätta in motåtgärder snarast eftersom de framtidprognoser som gjorts 
är så alarmerande att bara risken att det kan hända räcker. I Ymers översättning 
och parafras blir det en fråga om att blunda för miljöproblemen, vilket inte över-
rensstämmer med den norska förlagan. 

I vänsterspalten nedan återfinns ett utdrag av Ymers text medan källan pre-
senteras i högerspalten. När Ymer skriver av blandar han fritt markerade och 
omarkerade avskrifter, vilket framgår av uppställningen nedan. 
 
Ymer  Energi, klima, natur, miljø (Henriksen 

& Kanestrøm 2000). 
Växthuseffekten är ett naturligt feno-
men som behövs för allt liv här på 
jorden. Atmosfären fungerar som ett 
tak som både släpper igenom sol strål-
ning men absorberar även värmestrål-
ning från marken. 
 

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

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

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

 
Det är problematiskt att diskutera Ymers avskrift då han faktiskt översätter från 
ett annat språk i processen. Dock menar jag att det ändå rör sig om avskrift ef-
tersom Ymer följer originalkällans disposition och upplägg med få avvikelser. 

Av två skäl menar jag att Ymers text är bättre anpassad till den akademiska 
diskursen än de tidigare presenterade texterna: dels avstår Ymer från att låta sin 
personliga röst höras allt för tydligt i texten, dels innehåller texten parafraser 
som är acceptabla i sammanhanget. Referenshanteringen fungerar visserligen 
knackigt, men Ymers hänvisning till en muntlig källa, en förläsning,23 är intres-
sant:  

                                                 
23Jag ville försäkra mig om att inga stödpapper etc. delats ut till studenterna vid föreläsningstillfället. 

Därför kontaktades 041001 föreläsaren Conny Sjögren vid Växjö universitet per e-post, och han 
intygade att inget skriftligt material kommit studenterna till del. 
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Värmen som strålar ut från solen mäts i våglängd. Ju varmare det är desto 
kortare blir våglängden, men även mer energirik. Då det är kallt blir våg-
längden lång och mindre energirik. Atmosfären har svårt att absorbera 
den kortvågiga strålningen, långvågig strålning absorberas lättare. ( Sjö-
gren Conny. Föreläsning. 28/10-2002).  

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

6.5.3 Kritisk kompetens 
Ymer uppvisar kännedom om den utredande textens struktur och presenterar 
tydligt den fråga han tänker utreda. Han har också förstått att det ingår i uppgif-
ten att hantera sina källor korrekt och redovisa dem för läsaren på ett oklander-
ligt vis. Även om hans ambition finns där, lyckas han inte i det avseendet.  

Inte heller Ymer förmår vara kritisk-analytisk gentemot originalkällorna och 
han visar sin osjälvständighet genom att ofta skriva av förekommande faktarutor 
där sakförhållanden i koncentrerad form presenteras. Ymer är saklig, välstruktu-
rerad och han håller sig till ämnet. Dessa goda egenskaper räcker ändå inte för 
att hans text ska bli godkänd i de akademiska textvärldarna.  

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

6.6 Stanislavs text: egenproduktion 
Stanislavs text fick betyget Underkänd. Källförteckningen visar att Stanislav 
använt Stenmarks Miljöetik och miljövård (2000) och kärnkraftsinspektionens 
webbplats www.ski.se.  
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6.6.1 Operationell kompetens 
I Stanislavs fall är det möjligt att närmare granska textens yta, eftersom han 
använder egna ord och inte skriver av någon originalkälla.24 Texten har en tydlig 
struktur med inledning, huvudinnehåll och avslutning och är korrekt styckeinde-
lad med blankrad. Meningarna är korta och tilltalet personligt färgat. Det ligger 
måhända en retorisk finess i valet av ordet ”verkligen” i titeln: Är avveckling 
verkligen det bästa? Läsaren luras att tro att Stanislav vill argumentera för kärn-
kraft. Så är dock inte fallet, eftersom det i texten som helhet tydligt framgår att 
han anser precis det motsatta.  

På meningsnivå visar Stanislav vid ett par tillfällen att han inte riktigt behärs-
kar konventionerna för sammanfogning av huvudsats och bisats. Vid tre tillfäl-
len låter Stanislav relativsatser och kausala bisatser stå som självständiga me-
ningar:  

Det är uran, vilket är en ändlig källa. Som betyder att för eller senare 
kommer vi att vara tvungna att avveckla kärnkraften vare sig vi vill det 
eller ej.  

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

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

Han fogar också huvudsats till huvudsats utan skiljetecken: 

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

Avvikelser som antyder annat modersmål än svenska finns i kongruensfel som  

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

och i  

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

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

Stilmässigt är texten vardaglig och ordvalet är ibland enkelt vilket blir tydligt 
i fraser som våra kära politiker, massor av radioaktiva slaggprodukter och för 
att om man håller på, på detta viset kommer kärnkraften aldrig att bli avveck-
lad. Ordvalet är dock ibland formellt (problemet kvarstår, här kan jag djärvt 
påstå, ofantligt stora tidsrum), vilket skapar stilistisk obalans i texten. Även 

                                                 
24 Utifrån de källor Stanislav säger sig använda och efter omfattande sökningar i litteratur och på 

Internet kan jag inte hitta något som talar för att Stanislavs text skulle vara resultatet av avskrift.  
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Stanislav är ofta oklar i sitt bruk av referenter och använder ofta det allmänna 
pronomenet ”man”. I följande stycke förekommer det fem gånger:  

När man säger att det finns vindkraftverk och solkraftverk och förbrän-
ning av biomassa, säger våra experter att det räcker bara inte till för att 
kunna ersätta kärnkraften. Men varför tänka så smått. D.v.s. att man ska 
använda bara en energi källa för att ersätta kärnkraften, när man kan an-
vända alla för att göra det. Jag kan förstå varför man inte vill avveckla 
kärnkraften. Det är ju för att dagens solkraftverk och vindkraftverk är 
både dyra och ger lite el, men jag tror att om det verkligen skulle behövas 
så skulle man kunna utveckla dessa energiformer så att de blir effektivare 
och biligare. Vem vet de skulle kanske kunna ge mer el åt oss än kärn-
kraften. 

Sammanfattningsvis är Stanislavs operationella kompetens bra, om man beaktar 
hur kort tid han har varit i Sverige. Han säger själv i intervjun att det inte var så 
svårt att lära sig svenska och att det bästa var att han hamnade, genom styvfa-
derns försorg, i en svensk klass nästan direkt. Stanislavs ytspråkliga kompetens 
behöver dock utvecklas för att den ska stå sig i universitetets textvärldar. 

6.6.2 Diskursiv kompetens 
Stanislav avviker från de andra studenterna i sitt textskapande i det att han inte 
skriver av sina källor. Han tycks uppvisa instrumentellt beteende när han citerar 
en gång, för att visa att han kan hålla sig till instruktionen. Vad han inte verkar 
inse är att de ord han väljer att citera inte är författarens, utan ett citat i texten ur 
Världskommissionens rapport från 1988. Stanislav har inte diskursiv kompetens 
i sin läsning av akademisk text så att han kan urskilja hur olika källor används i 
en text och från vilken källa citaten ursprungligen kommer. Därför kan han 
heller inte använda referenssystemet själv i sin egen text. Stanislav tycks heller 
inte ha förstått nödvändigheten av referenser i löpande text, eftersom sådana 
saknas helt.  

Stanislavs något pratiga, nästan kåserande stil skapar en personlig närvaro i 
texten. Han för ett slags köksbordssamtal med läsaren och bemödar sig om att 
låta denne känna sig indragen i samtalet. Detta gör han genom att bryta sin ar-
gumentation och exempelvis säga: Jag kan förstå varför man inte vill avveckla 
kärnkraften och genom att använda ett gemensamt och inkluderande användan-
de av ”vi” (min kursiv): 

Vad jag menar med detta är att vi inte ska tänka så kortsiktigt. Vi ska tän-
ka på våra barn och deras barn och de hundra näst kommande generatio-
ner[na]. Därför borde vi avveckla kärnkraften så fort som möjligt. Med 
detta menas inte att vi ska avveckla den nu, men att vi ska lägga upp en 
plan på hur detta ska gå till och följa den också. Utan att komma med ur-
säkter att nu har vi inte råd till detta därför bör vi vänta något år till. 

Personligheten och pratigheten innebär ett brott mot det akademiska skrivandets 
krav på koncentration och saklighet. Hyland (2001) beskriver olika strategier för 
hur skribenter skapar närhet med sin läsare. Det kan ske genom direkta och 
retoriska frågor, pronomen i första person, imperativer, referens till allmän och 
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delad kunskap och fraser som riktar sig specifikt till läsaren satta inom tank-
streck. Tre av dessa strategier finns i Stanislavs text. Han ställer retoriska frågor 
(Men varför tänka så smått), använder många personliga pronomen i första 
person (både i singular och plural) och han gör referenser till vad han anser vara 
allmän kunskap vilket han signalerar med ’ju’, som i frasen Det är ju för att 
dagens solkraftverk och vindkraftverk är både dyra och ger lite el. Akademisk 
text är aldrig helt opersonlig eftersom den skrivs av människor, för människor. 
Däremot är graden av acceptabel personlig närvaro varierande inom olika disci-
pliner inom högre utbildning. För nya skribenter, som Stanislav, är det svårt att 
få kunskap om detta. 

6.6.3 Kritisk kompetens 
Också i fråga om kritiskt förhållningssätt är Stanislavs text intressant. Som hel-
het är den kritisk mot kärnkraft och Stanislav klandrar människans ovilja att 
söka nya vägar till alternativ elförsörjning. Stanislav tänker och resonerar i flera 
steg och lägger fram motargument som han sedan demonterar:  

Man kan inte heller säga att det är för svårt att utveckla de alternativa 
kraftverken. Allt handlar om vilja. Har vi lyckats sätta en människa på 
månen, så kan vi utveckla de alternativa kraftverken också. Det som jag 
ser som problem här, är att människor är alldeles för giriga. Alla vet att 
det kostar att utveckla något. Därför tycker vi att så länge det finns ett 
sätt att tillverka energi på, så varför ska vi utveckla något. Det kommer 
dessutom att kosta oss pengar. Här kan jag djärvt påstå att kärnkraften 
inte är så billig som man vill få det till.  

Stanislavs argumentation ovan fungerar väl och är retoriskt effektiv. Genremäs-
sigt närmar sig dock Stanislavs utredande text en debattartikel eller en insändare. 
De bidrag som publiceras på dagstidningarnas debattsidor innehåller i likhet 
med Stanislavs text sällan eller aldrig några referenssystem (om dagspressens 
användning av källhänvisningar skriver Östlund-Stjärnegårdh 2005b) och det är 
troligt att Stanislav läser dagstidningar och därför får textmönster ifrån dessa. 

6.6.4 Stanislavs text: på egna ben mot målspråket 
Stanislavs operationella kompetens visar att han troligtvis skrivit argumenteran-
de texter på gymnasienivå, även om det är utredande text han pekar ut när han 
minns sin gymnasietid: Utredande text har jag nog skrivit även om vi inte kalla-
de det så på gymnasiet säger han i intervjun. Svenska är inte Stanislavs mo-
dersmål och han har inte varit i Sverige i mer än drygt tio år. I jämförelse med 
Yolanta, som varit i Sverige ungefär lika länge, visar Stanislav upp en mer ut-
vecklad skriftspråklig förmåga och en ambition till ett kritiskt-analytiskt förhåll-
ningssätt. Vad de båda saknar är medvetenhet om de diskursiva krav skrivandet i 
högre utbildning förutsätter. Båda har erbjudits undervisning i svenska som 
andraspråk, men avböjt.  

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

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

6.7 Fem nya studenter: Vad kan förväntas av dem?  
Vad innebär egentligen akademisk skriftspråkskompetens? Den enkla definitio-
nen jag använt (inspirerad av Green 1999) lämnar fortfarande frågan öppen och 
det är vanskligt att dra långtgående slutsatser av de analyser jag gjort. Dels är 
analysmodellen något begränsad, dels är urvalet alltför litet för att några säkra 
slutsatser ska kunna dras. Fyra av de analyserade studenttexterna uppvisar prov 
på relativt god operationell kompetens. Stanislav, Stina, Yrsa och Ymer har inga 
större problem med att skriva text på det här stadiet. Yolantas skriftspråkliga 
kompetens är svårare att säga något om då hennes avskrift är mer omfattande än 
de andra studenternas. Klart är ändå att hennes operationella kompetens, liksom 
Stanislavs, påverkas av att de inte har svenska som modersmål. Resonemang om 
bedömning av studenter som inte har svenska som modersmål förs bland annat 
av Sundberg (2002) och lämnas därhän i denna framställning. 

Det är sämre ställt med studenternas diskursiva och kritiska kompetenser. 
Fyra av studenterna skriver av ur originalkällorna, om än på olika vis och i olika 
omfattning. Endast Stanislav använder genomgående egna ord. Ingen av de fem 
studenterna uppvisar något större mått av kritiskt-analytiskt tänkande eller re-
flektion över de källor de använder. Yolanta, Stina, Yrsa och Ymer radar upp 
andras argument utan att alls förhålla sig till dem. Stina och Stanislav, båda med 
studieförberedande gymnasiebakgrund, närmar sig kanske mer än de andra en 
kritisk hållning eftersom de i sina texter genom tyckande-satser (Stina) och 
personlig argumentation (Stanislav) gör ansträngningar att vara kritiskt-
analytiska. Även om Yrsa, Stina och Ymer kan sägas vara begynnande i sin 
utveckling av en akademisk skriftspråkskompetens är det svårt att värdera vem 
som lyckas bäst. De misslyckas med olika saker. Å ena sidan kan Stinas genre-
miss värderas som allvarligare än Yrsas vardagliga ton i språket, eftersom Stina 
inte har löst uppgiften. (Jfr Östlund-Stjärnegårdh 2002, som visar att en adekvat 
lösning av den givna uppgiften är ett viktigt kriterium i lärares bedömning av 
texter skrivna inom det nationella provet.) Yrsas vardagligheter är, å andra si-
dan, så störande i en akademisk kontext att Ymers text (som inte alls är så gen-
reanpassad som Yrsas) med sin saklighet och opersonlighet framstår som mer 
akademisk av de två texterna. Yolanta ligger längst ifrån en akademisk skrift-
språkskompetens av de fem undersökta studenterna. En generell bedömning av 
dessa fem studenters interimtexter är att de präglas av en i bästa fall acceptabel 
operationell kompetens och en lägre nivå av kritisk och diskursiv kompetens.  

 95



Vad tränas då i gymnasieskolan? Det verkar som att den operationella kom-
petensen är den nivå som det läggs mest krut på i gymnasieskolan. Medvetenhe-
ten om vad en diskursiv kompetens skulle kunna innebära var låg i lärarintervju-
erna (avsnitt 4.5). Lärarna hade svårt att formulera något svar på frågan om de 
förbereder eleverna för det akademiska skrivandet och hänvisar vagt till kursen 
Projektarbete och de nationella proven. Även om lärarna Sune och Staffan talar 
om vikten av att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna är det svårt att 
hitta spår av detta i studenternas texter. Av de intervjuade studenterna i föregå-
ende kapitel är det endast Yrsa som upplever att det svenskämne hon varit med 
om på gymnasieskolan förberett henne för det akademiska skrivandet, även om 
hon själv upplever det som att det bara räckte halvdant.  

Den bild som lärare och elever tillsammans ger av skrivundervisningen i 
gymnasieskolan ger vid handen att övergången till det akademiska skrivandet 
torde vara mer eller mindre problematisk för de flesta studenter som gör över-
gången. Det är dock bekymmersamt att den kritiska kompetensen inte utvecklas 
mer i gymnasieskolan. Enligt läroplanen ska eleverna i gymnasieskolan ”träna 
sig i att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekven-
serna av olika alternativ. På så sätt närmar eleverna sig ett alltmer vetenskapligt 
sätt att tänka och arbeta” (Lpf 94:25). I kursplanen i svenska accentueras kraven 
ytterligare. Enligt strävansmålen ska eleven fortsätta att ”utveckla den egna 
läskunnigheten så att förmågan att tolka, granska kritiskt och analysera olika 
slags texter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett 
komplicerat och informationsrikt samhälle” (Gymnasieskolans regelbok 
2001:272). Ingen av de fem analyserade studenttexterna visar, enligt min be-
dömning prov på självständighet i tänkande eller formuleringar och det finns 
anledning att återkomma till frågan om varför svenskundervisningen i gymna-
sieskolan inte lyckas med att utveckla elevernas kritiska tänkande i större ut-
sträckning. God vetenskaplighet kräver både hörsamhet mot konventioner 
(skriftspråkliga och formella) och ett kreativt förhållningssätt som hela tiden 
utmanar och ifrågasätter tanken. I min bedömning (och med mitt begränsade 
material) menar jag att ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt oftast saknas hos 
studenterna och att det är en utmaning för universitet att utveckla denna förmåga 
under studenternas studietid.  

Vilka kopplingar kan göras mellan akademisk skriftspråkskompetens (skrift-
språklig förmåga, diskursiv medvetenhet och ett kritiskt-analytiskt förhållnings-
sätt) och studenternas gymnasieutbildning? Problemet med programtillhörighet 
och framgång inom högre utbildning är komplext och ställer frågor om hur 
mycket trovärdighet vi kan tillmäta utbildningssystemets uttalade strävan efter 
likvärdighet. I denna undersökning ser systemet ut att generera likvärdiga (men 
otillräckliga) kunskaper och färdigheter hos gymnasieeleverna, men antalet 
undersökta texter är för litet för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Istället 
vill jag lyfta fram individualiteter och personliga upplevelser av den allmänna 
stadieövergång studenterna gör till universitetsmiljön. Yrsa och Ymer, alltså 
studenter med bakgrund på yrkesförberedande program, är de av studenterna i 
mitt urval som kanske lyckats bäst (även om de båda underkändes) med sitt 
akademiska skivande, vilket är intressant med tanke på deras minnen av svensk-
ämnet på gymnasieskolan. Yolanta från ett yrkesförberedande program var den 
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enda som blev godkänd på sin utredande text. Stina och Stanislav, med bak-
grund på studieförberedande program, blev däremot underkända. Det är alltså 
svårt att göra några direkta kopplingar mellan gymnasieprogram och akademisk 
skriftspråkskompetens hos de här fem studenterna. De olika förutsättningarna 
för svenskundervisning i gymnasieskolan som beskrivs i lärarintervjuerna och i 
studentintervjuerna visar att i fråga om förberedelse för akademiskt skrivande 
blir skillnaderna stora. Det är vanligare att studenter från studieförberedande 
program säger sig känna sig väl förberedda för akademiskt skrivande (se Ask 
2005), men de lyckas åtminstone just här ändå knappast bättre än sina kamrater 
med yrkesförberedande bakgrund. De får däremot betyget Väl godkänd dubbelt 
så ofta som studenter med bakgrund på något yrkesförberedande program. 

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

Problemet med studenternas misslyckande med det akademiska skrivandet är 
ett problem som gymnasieskolan och universitet delar. Mellan gymnasieskolan 
och universiteten råder för det mesta vattentäta skott och forskning når sällan ut 
till verksamma lärare. Nya studenter förutsätts känna till kraven på akademiskt 
skrivande, och när de inte gör det, blir de i stor utsträckning underkända. Ett 
exempel på hur diskursens krav är underförstådda är uppgiftsformuleringen och 
betygskriterierna för den uppgift som finns i avsnitt 3.5.2. Att texterna ska speg-
la ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt sägs inte någonstans, eftersom det upp-
fattas som en självklarhet inom akademin att så sker. Analys och kritisk gransk-
ning är självklara inslag inom högre utbildning, men om detta får inte Stina, 
Stanislav, Yrsa, Ymer och Yolanta någon tydlig information i de dokument de 
blir hänvisade till inför sitt skrivande. En skillnad mellan förhållningssätt i text-
hantering är också att studenterna då de gick på gymnasieskolan kan antas ha 
vant sig vid att kunna lämna in halvfärdiga utkast för att få dem kommenterade. 
Efter ett antal inlämningar, revideringar och förbättringar bedöms texten, allt 
enligt skrivprocessens intentioner. De utkast studenterna lämnar in till universi-
tetens bedömare granskas istället direkt som en färdig produkt, eftersom det är 
så det outtalat fungerar. Ett annat problem med studenternas texter är att de ofta 
innehåller avskrifter av källtext, vilket diskuteras mer ingående i nästa avsnitt. 
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6.7.1 Skriva om eller skriva av? 
I analysen av diskursiv kompetens ingår analys av textens struktur, referenshan-
tering och förmåga att inlemma andras ord och idéer i den egna texten. Fyra av 
de fem texterna utgörs till stora delar av rena avskrifter. Nilsson (2002) har ana-
lyserat ”elevforskning” i grundskolan och visar att elever där sällan eller aldrig 
skriver med egna ord när de löser individuella forskningsuppgifter i skolan. Det 
är lätt att hitta paralleller till hur avskrift går till på universitetsnivå, eftersom 
teknikerna är desamma. Yolanta är exempelvis delaktig till viss del i skapandet 
av texten eftersom hon fogar delar av meningar och stycken till varandra så att 
de bildar en ny text. Yrsa omskapar texten och refererar något mer än vad Yo-
lanta gör. Ymers avskrifter består av direkta översättningar från ett annat språk 
(norska) och han markerar inte sina citat. Stina är en samplare, alltså en skribent 
som omskapar originalkällan något, det vill säga ”gör urvalet i en textmassa och 
bestämmer vad som ska komma med i hans egen text” (2002:74). Stanislav 
avviker från de andra studenterna i sin egenskap av att ha skrivit sin text helt 
med egna ord.  

Avskrift som teknik vid textproduktion är mycket vanligt förkommande. 
Verket för högskoleservice (VHS) redogör i en rapport för de disciplinnämnds-
ärenden som behandlat avskrifter och plagiat under 2003. Antalet fall av miss-
tänkt och anmält fusk generellt har ökat med 43 % sedan 2002. Plagieringen, 
alltså avskrift i uppsåt att vilseleda, har i sin tur ökat med ca 90 % (Samman-
ställning av beslut och domar i disciplinärenden som rör studerande vid univer-
sitet och högskolor från 2003 2004). Mörkertalet är stort och i rapporten finns 
bara de fall som uppdagats, anmälts och behandlats av disciplinnämnden på 
respektive lärosäte.25 Det är alltså en utbredd uppfattning bland studenter att 
avskrift inte är fusk. Om detta vittnar axplocken nedan. Studenter från olika 
universitet och högskolor resonerar så här i sina yttranden till disciplinnämnden:  

F uppger: När hon gjorde sin hemtentamen sökte hon efter texter på In-
ternet. Hon tyckte att texterna var svåra men hon försökte hitta texter som 
svarade på frågan. När hon skulle skriva litteraturlistan i hemtentamen 
kom hon inte ihåg adresserna på de kopierade texterna, varför dessa inte 
kom med. F har arbetat en lång tid med sin hemtentamen och hon förstod 
inte att hon gjorde fel när hon kopierade texterna. [...] Hon inser nu att 
det är fel att kopiera texter som hon har gjort, men hon uppfattar inte att 
hon har fuskat. (HSV 2004:138)  

Hon anser sig inte ha försökt vilseleda. M erkänner att hon i flera fall inte 
angett källor. Detta gjordes i tron att det inte behövdes. Hon inser nu att 
det var ett misstag. M anser att hon borde ha givits möjligheter att kom-
plettera med källhänvisningar. (HSV 2004:150)  

Han skrev ensam. Han borde ha haft hjälp av någon. De uppgifter som 
har markerats som fusk är endast faktauppgifter, inte någons åsikt. Han 

                                                 
25 I de allra flesta fall fälls studenten enligt kapitel 10 i högskoleförordningen. Straffet är varning 

eller avstängning i mellan 1 och 3 månader. Under 2003 varnades 19 studenter och 93 avstängdes 
för plagiat Sammanställning av beslut och domar i disciplinärenden som rör studerande vid uni-
versitet och högskolor från 2003 (2004).  
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har inte läst anvisningarna till uppgiften så noga. I gymnasiet var det till-
låtet att inte ha fotnoter, bara man angav källorna längst bak. (HSV 
2004:98)  

Även forskningen, främst anglosaxisk sådan, bekräftar att avskrift utan avsikt 
att vilseleda är vanligt (se exempelvis Connor & Kramer 1995, Barker 1997, 
Crocker & Shawn 2002 m.fl.). Uppfattningen att det inte är fusk att skriva av 
källtexter kan ha sin grund i en lång tradition av elevers ”forskning” inom 
svensk grundskola och gymnasieskola (jfr Nilsson 2002). Förfarandet är allvar-
ligt då det leder till brister i både text- och moraluppfattning. Studenterna inser 
inte att de skriver av någon annans text och tycker då inte heller att de har gjort 
sig skyldiga till fusk.  

Det faktum att studenterna själva allt som oftast faktiskt inte uppfattar att de 
skriver av text är, menar samtida textteoretiker, ett uttryck för samhälleliga tren-
der. Vi lever i reproduktionens tidsålder, i något som benämns postproduktionen 
(Bourriaud 2002, Ericsson 2004). Vår tid utmärks av att hela det sociala rummet 
är en enorm workshop där vi uppmanas att utifrån redan existerande verk skapa 
något nytt. Detta synsätt omfattar många olika uttryckssätt som fotografi, film, 
text, kläder, loggor, musik etc. Förhållningssättet innebär ett nytt sätt att se på 
konsten och på individens sätt att skapa nytt genom att skapa om. Det är kanske 
inte förvånande att ungdomar, som växt upp i postproduktionens tidevarv 
omskapar, samplar eller till och piratkopierar någon annans text utan att reflekte-
ra över att det skulle var fel eller omoraliskt.  

För att försöka förstå frågan om varför studenter skriver av kan det vara 
fruktbart att koppla tillbaka till interimtexttanken. Är avskrift på olika nivåer ett 
interimtextuellt drag, alltså ett uttryck för det språk en skribent använder på väg 
mot ett målspråk? Utan att försvara den intellektuella stöld som plagiat och 
avskrift innebär, ställer jag frågan, med stöd av Bakhtin (1997) och Nilsson 
(2002), om inte andras röster ständigt är närvarande i våra texter och om i så fall 
inte imitation i form av avskrift är något man gör på vägen mot att kunna själv? 
Inställningen till imitation under en lärlingsperiod är kulturellt förankrad menar 
Pecorani (2003) och visar hur hennes asiatiska studenter i sina hemländer upp-
muntras att imitera texter för att de ska lära sig skrivandets hantverk. Det är 
möjligt att hävda att vi lär oss mycket i livet genom imitation, så även att skriva 
akademiska texter. Också forskning om intertextualitet (exempelvis Fairclough 
1992) handlar om att lyfta fram textsamspel på olika nivåer. Scollon (1998) 
menar att studenter behöver hjälp att få kunskap om den sociala praktik som 
hantering av intertextualitet i texter innebär. Fokus i högre utbildning bör alltså 
ligga på att väcka denna insikt snarare än att erbjuda ren färdighetsträning i det 
mekaniska hantverk som citeringar och referenshantering innebär.  

Nilsson (2002) visar också att elever tvingas ligga mycket nära källan när 
stoffet är okänt för dem, vilket också är intressant med tanke på de studenttexter 
som analyseras här. Vad är det rimligt att Yolanta, Stina, Yrsa och Ymer verkli-
gen ska kunna om växthuseffekten, kunskapsbildning och hållbar utveckling 
inom jordbruket efter bara ett par veckor på universitetet? Plagiat kan förstås 
som ett symptom på att en individ faktiskt inser att hon inte behärskar en diskurs 
och därför lånar eller stjäl ord och meningar som är accepterade av diskursen. På 
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så vis är plagiatet om inte förlåtet, så förståeligt. En student, vars operationella 
och diskursiva kompetenser är svaga kan frestas att stjäla de texter hon inte själv 
förmår skriva. 

Plagiat och avskrifter kan också vara ett olyckligt resultat av institutionens 
underförstådda och smått paradoxala signaler till individen. Systemets lagar och 
regler om vilken skriftspråklig kompetens som avkrävs en individ är inte till-
gängliga för utomstående och alltför mycket är underförstått (jfr Ehn & Löfgren 
2004). Paradoxen inom det akademiska skrivandet som den beskrivs nedan 
hämtas visserligen från det amerikanska universitetssystemet, men problemati-
ken är universell och är därför relevant även i denna framställning:  

Show you have done your research  

---But---  

Write something new and original  

Appeal to experts and authorities  

---But---  

Improve upon, or disagree with experts and authorities  

Improve your English by mimicking what you hear and read 

---But--- 

Use your own words, your own voice  

Give credit where credit is due  

---But---  

Make your own significant contribution  

(OWL 2004) 

Paradoxen i att tvingas göra det man inte kan och inte har möjlighet att lista ut 
hur det ska göras leder till frustration och vanmakt. Det är som en mur, säger 
Ymer exempelvis i sin intervju.  

Hunt (2003) menar att det finns anledning att betrakta avskrifter som någon-
ting som också kan innebära utvecklingspotential på institutionsnivå. Avskrift 
kan vara av godo eftersom det utmanar universitet och högskolor till nytänkande 
gällande form och innehåll i texter och examinationsuppgifters utformning. Hunt 
säger vidare att det utmanar institutionens struktur och de förutsättningar som 
ställts upp för studenters skrivande: 

Having something to say is – for anybody except, maybe for a Romantic 
poet – absolutely indistinguishable from having somebody to say it to, 
and an authentic reason for saying it. To address this problem, I believe, 
we need to rethink the position of writing in students’ lives and in the 
curriculum. One strong pressure to do that is the increasing likelihood 
that empty exercises can be fulfilled by perfunctory efforts, or borrowed 
texts. (2002:1, min kursiv)  
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Avskrift kan också vara ett tecken på att man inte vet vad som är allmängods i 
en diskurs och att olika personer kan ha olika rätt att inte sätta ut en referens. Jag 
antar att en välkänd professor i språkvetenskap inte behöver sätta ut en källhän-
visning efter ord som ’begränsad kod’ eller ’klassresa’ medan en student på A-
kursen måste redovisa sina källor för att undvika kritik. Detta kan det vara svårt 
för individen att få kunskap om i en övergångsfas. 

6.8 Sammanfattning 
I detta kapitel analyseras texter skrivna av de fem studenterna Yolanta, Stina, 
Yrsa, Ymer och Stanislav. Analysen visar att fyra av de fem skribenterna använ-
der sig av avskrift i olika omfattning och att deras kritiska och analytiska förmå-
ga inte är tillfredsställande. Avskrifterna har diskuterats ur både ett individuellt 
och ett institutionellt perspektiv. Möjliga bakgrundsfaktorer till tendensen att 
skriva av är tidig ”elevforskning”, dolda och förgivet tagna konventioner för 
akademisk text och studentens desperation i en turbulent stadieövergång. Det 
formella språket i texterna är hyggligt medan samtliga studenter tycks omedvet-
na om den akademiska diskursens krav på klarhet och öppenhet i källhantering. 
Olikheter i gymnasiebakgrund tycks i dessa enstaka fall spela mindre roll, där-
emot spelar individens erfarenhet av stadieövergången större roll.  
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7 Ett gemensamt ansvar för det akademiska 
skrivandet 

7.1 Sammanfattande slutdiskussion  
I detta kapitel sammanfattar och diskuterar jag resultaten av min undersökning 
och resonerar om gymnasieskolans och universitetens gemensamma ansvar för 
elevers och studenters utvecklande av en akademisk skriftspråkskompetens.  

7.2 En gymnasieskola för alla 
Utbildningspolitiska förändringar har inneburit att gymnasieskolorna nu måste 
utbilda fler elever med sikte på högre utbildning. Det ställer ökade krav på med-
vetenhet hos lärare i svenska, dels allmänt om skriftspråkutveckling, dels speci-
fikt om det akademiska skrivandet för alla elever på gymnasieskolan. Någon 
annan tolkning av styrdokumenten är svår att göra. Verkligheten i gymnasiesko-
lan sätter dock gränser för vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Visserli-
gen säger kursplanen i svenska att undervisningen ska programanpassas och att 
vägarna kan vara många till ett gemensamt mål, men för stora grupper gäller inte 
samma mål i praktiken. Den teoretisering av gymnasieskolan som Lpf 94 inne-
bar försvårade studiesituationen för de elever som valt yrkesförberedande pro-
gram av intresse och fallenhet för handens arbete. Teori värderas av hävd högre 
än praktik inom gymnasieskolans väggar och på de obligatoriska och förment 
likvärdiga kärnämneskurserna i svenska finns elever som är skoltrötta och läng-
tar ut till ett hägrande arbetsliv och elever som är drivna av lusten att studera 
vidare. Detta gör också lärarnas arbete svårare än någonsin. Eleverna ska göra 
samma kurs och bedömas efter samma kriterier, understryker lärarna i intervju-
undersökningen, men säger också att det i praktiken ändå handlar om olika kur-
ser för olika elever. Idag lämnar många elever från de yrkesförberedande pro-
grammen gymnasieskolan med allmän högskolebehörighet, utan att ha tränat 
sådant skriftspråk som förbereder dem för det akademiska skrivandet. Men en 
bakgrund på ett studieförberedande program behöver inte heller borga för fram-
gång i de akademiska textvärldarna. Det är Stina och Stanislav (kapitel 6) exem-
pel på. Det är den ansvariga svensklärares inställning till det akademiska skri-
vandet som avgör om eleverna förbereds för skrivandet i högre studier eller inte. 

Inga systemförändringar under 1990-talet, varken praktiska (organisation) el-
ler retoriska (styrdokument), har lyckats att utradera eller ta vara på de skillna-
der som finns mellan olika socialt baserade grupperingar inom gymnasieskolans 
program. Det kan uppfattas som att gymnasieskolan även efter gymnasierefor-
men 1994 konserverar och fördjupar sociala skillnader snarare än motverkar 
dem. Segregationen i fysisk och rumslig bemärkelse är exempelvis tydlig i den 
ofta perifera placeringen av de yrkesförberedande programmen bortom huvud-
byggnaden med bibliotek, rektorsexpedition, skolsköterskemottagning och lek-
tionssalar för de studieförberedande programmen. Den mentala segregationen 
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ligger under ytan i lärarrum och arbetslag där en tyst värdering görs av teoretisk 
och praktisk kunskap. Det är måhända i vuxenvärlden detta är mest tydligt. Ele-
verna talar visserligen nedlåtande om varandra men upprätthåller inte skiljelin-
jen mellan akademisk skolning och verkstad lika starkt som vuxna i deras om-
givning gör. Vid flera tillfällen i samtalen med studenterna slår det mig att det 
verkar vara en mindre skillnad mellan yrkesförberedande och studieförberedan-
de program i elevernas värld än vad det är i vuxenvälden. Studenterna talar ock-
så öppnare om klasskillnader och social bakgrund i den mån de har någon upp-
fattning om det. Varken Stina (5.3) eller Stanislav (5.6) verkar ha några större 
problem att tänka sig ett byte från studieförberedande till yrkesförberedande 
program. Steget mellan tanke och handling är dock stort och ingen av dem gör 
allvar av sina planer.  

Min studie visar att elevernas sociala bakgrund spelar en roll för hur under-
visningen i svenska bedrivs på gymnasieskolan. Medvetenheten (eller snarare 
viljan att tala om frågan) varierar hos olika lärare, men också i olika undervis-
ningsgrupper. Det orimliga ligger i att lärarna i studien är medvetna om att de är 
omedvetna – den paradoxen ger utrymme för diskussion om lärares ”medvetna 
omedvetenhet” i förhållande till social bakgrund och undervisning. Att säga sig 
vara omedveten innebär en slags mental frisedel från att tvingas ta ställning och 
följderna blir att fördomar och sociala orättvisor kan konserveras och befästas i 
utbildningssystemet. I förlängningen betyder lärarnas ”medvetna omedvetenhet” 
att segregation baserad på sociokulturella skillnader kommer att bestå eftersom 
den aldrig kommer upp till ytan. Under denna yta görs det ofta skillnad mellan 
studie- och yrkesförberedande program, och elever på yrkesförberedande pro-
gram drar det kortaste strået, det vill säga får sämre förberedelse för att skriva 
akademiskt. Detta blir tydligt i studentporträtten i kapitel 5. Textanalysen i kapi-
tel 6 visar dock inte denna skillnad, eftersom studien baseras på underkända 
texter eller texter i gränslandet mellan betyg Godkänd och Underkänd. 

 
De nationella styrdokumenten avser inte att ge lärarna någon konkret vägled-

ning om hur undervisning ska bedrivas eller hur målen för skrivandet i gymna-
sieskolan ska uppnås. Det ansvaret har genom ett politiskt beslut lagts på lärar-
na. Kursplanernas formuleringar uppfattas av lärarna som alltför vaga, varför de 
uppmuntrar till individuella tolkningar. De officiella styrdokument som reglerar 
skolans verksamhet utgör därför ett svagt stöd för lärarna i studien. Kursplanen i 
svenska får inte särskilt stor uppmärksamhet i skolan, varken av lärarna eller av 
eleverna. Kurs- och läroplanstexterna uppfattas som tråkiga, allmänt hållna och 
svåra att tolka. En starkare styrning uppifrån efterfrågades av en grupp lärare. 
Den osäkerhet som lärarna i den här studien visar inför sitt uppdrag är allvarlig. 
De visar stark ovilja mot att ta till sig innebörden i olika styrdokument, och 
organiserar istället sin praktik antingen efter gamla mönster som de är vana vid, 
eller så skapar de helt nya system som de arbetar efter. Motviljan inför styrdo-
kumenten ger lärarna dessutom ångest och dåligt samvete. Efter att ha tagit del 
av de intervjuade lärarnas utsagor bör allvaret i att många lärare bortser från sin 
arbetsbeskrivning diskuteras. Det är de facto myndighetsutövning man väljer att 
ignorera och bindande lagtext som förvanskas eller helt bortses från. Det är 
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tydligt att något brister i kommunikationen mellan arbetsgivare (stat/kommun) 
och utövande lärare.  

Lärarnas myndighetsutövande blir till följd av att de inte kan känna stöd i 
styrdokumenten mycket osäkert Att lärare bortser från styrdokumenten blir inte 
minst tydligt i betygssättningen. I den här undersökningen och i Skolverkets 
utvärderingar (se exempelvis Nationella kvalitetsgranskningar 2000) framgår att 
det kvalitativa betygssystemet är i gungning. Idag sätter alltför många lärare 
kvalitativa betyg baserade på kvantitativa underlag. Lärarkollektivet har fått 
liten eller ingen fortbildning i hur bedömningen inom ett kvalitativt betygsystem 
går till. Många lärare fortsätter att tänka kvantitativt eller uppfinner egna system 
inom systemet, vilket är ett allvarligt hot mot elevernas rättssäkerhet (2000). I 
min studie blir det tydligt att lärarna ägnar sig åt individuella tolkningar av be-
tygssystemet (se särskilt avsnitt 4.4.4). De intervjuade lärarna och studenterna är 
eniga om att betygsystemet inte är likvärdigt över programgränserna och att det i 
praktiken är ett verkningslöst instrument. Det är rimligt att anta att det betyg 
Godkänt i svenska som gav Ymer inträde på lärarutbildningen är inte innehåller 
träning i samma saker och därför inte är jämförbart med det Godkänt som Stina, 
och Stanislav hade med sig från Samhällsvetenskapsprogrammet. De intervjuade 
lärarna och studenterna talar i olika grad öppet om de orättvisor de upplevt, och 
den allmänna meningen är att det är lättare att få betyg Godkänd på de yrkesför-
beredande programmen. Ett innehållslöst betyg Godkänd i svenska, oavsett 
programtillhörighet, (kallat G-light av ett par lärare i studien, se avsnitt 4.4.4) är 
dock inte en garanti för framgång i universitetsvärlden, snarare tvärtom. 

7.2.1 Gymnasieskolan som skrivmiljö 
Undersökningen visar att elevernas programtillhörighet och svensklärarens in-
ställning till elevernas sociokulturella bakgrund får effekt för vilken typ av 
svenskundervisning som bedrivs. Att lärarens mer eller mindre personliga val 
påverkar undervisningens innehåll och utformning är ett påstående som varken 
är nytt eller förvånande. Det är heller inte unikt för svenskämnet. Men problemet 
accentueras just i svenskämnet eftersom skrivandet är en del av ämnets innehåll 
samtidigt som det är en del av ett uttrycksmedium. Kunskap om och färdighet i 
skrivandet kan bli skillnaden mellan framgång och misslyckande i de fortsatta 
studier som allt fler gymnasieungdomar antas bedriva.  

Gymnasieskolan (och svenskämnet) ska förbereda för arbetsliv och studier. 
Ändå förekommer det sällan en medveten förberedelse av eleverna i akademiskt 
skrivande, särskilt inte på de yrkesförberedande programmen. Där tycks det 
kommunikativa skrivandet istället handla om träning i att skriva praktiska skri-
velser som kvitton, brev och arbetsrapporter (i avsnitt 4.3.3 beskriver lärare den 
praktiska svenska hon bedriver på yrkesprogrammet och i 5.2 bekräftar en stu-
dent detta). Bakom valet av dessa genrer finns en predestinerande människosyn 
som förutsäger och bekräftar elevens plats i ett framtida yrkesliv. På de studie-
förberedande programmen tränas däremot oftare texttyper som argumenterande 
och utredande text (jfr Stina i avsnitt 5.3), vilket också bekräftas av de skrivupp-
gifter dessa elever väljer inom ramen för de nationella proven (Östlund-
Stjärnegårdh 2002). Det finns alltså en skillnad mellan undervisningen på de 
studieförberedande och på de yrkesförberedande programmen. I kategorin lärare 
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som ”i viss mån” säger sig förbereda för akademiskt skrivande framkommer det 
att ”i viss mån” ofta betyder ”i vissa grupper”, vilket i sin tur betyder studieför-
beredande program (avsnitt 4.4.). Två lärare säger exempelvis att de vill ge de 
studieförberedande programmens elever den ”kod” som de själva inte hade när 
de började läsa på universitetet. Kurssystemet i sig borgar också för att de stu-
dieförberedande programmens elever får ett försprång. Den enda kurs som utta-
lat tränar och förbereder elever inför det akademiska skrivandet är kursen svens-
ka C, som endast är obligatorisk på Samhällsvetenskapsprogrammet.26

Vad akademiskt skrivande innebär är lärarna i undersökningen själva mycket 
osäkra på. Detta kan verka förvånande eftersom de har en akademisk utbildning 
bakom sig och själva torde ha skaffat sig en bred textkompetens under sin ut-
bildning till svensklärare. Men lärarna här uppvisar stor tveksamhet om vilken 
skriftspråkskompetens som krävs på nästa utbildningsnivå, alltså på högskola 
och universitet. I studien ingår lärare som vid olika tidpunkter gått lärarutbild-
ning, och för några kan detta innebära att de befunnit sig i högre utbildning 
under en period då tonvikten inte lades på skrivande i den omfattning som idag 
är vanlig på universitet och högskolor. Tydligt är att akademiskt skrivande upp-
fattas som starkt knutet till de nationella proven och kursen projektarbete. För 
lärarna i studien kopplas akademiskt skrivande också till rapportens formella 
krav. Lärarintervjuerna visar att uppfattningen om vad som är akademiskt skri-
vande varierar och att det till sist är lärarens egen tolkning av uppdraget som 
avgör om eleverna ska tränas i det akademiska skrivandet eller inte.  

Svensklärarna på de yrkesförberedande programmen menar att många av de-
ras elever inte når upp till de högt ställda målen i svenska på gymnasieskolan – 
varför skulle man då förbereda för högre utbildning och på så vis lägga sten på 
bördan? Lärarna på yrkesprogrammen ifrågasätter om man ”i onödan” ska plåga 
(läraren Ylva, avsnitt 4.4.4) sina elever med akademiskt skrivande. De hänvisar 
till en verklighet där detta inte är genomförbart i alla grupper. Elever på de yr-
kesförberedande programmen saknar också motivation för uppgiften då de upp-
fattar att det arbetsliv de vill komma ut i inte kommer att kräva avancerad skrift-
språklig kompetens (jfr Hill 1998). De ser inte heller vidare studier som en möj-
lig framtid. Karlsson (2005) undersöker skrivandet i olika yrkesgrupper och 
menar att skrivfärdighet är en självklar kompetens som krävs i arbetslivet, men 
att det handlar om andra skrivkompetenser än den akademiska. Att förbereda för 
yrkesskrivande är i sig inte problematiskt, tvärtom. Men gymnasieskolans upp-
drag är på pappret vidare än så, eftersom den ska förbereda alla elever för både 
studier och arbetsliv. Skolans verklighet, som lärarna i undersökningen beskri-
ver den, innebär en verksamhet som inte kan förverkliga båda dessa. Problemet 
ligger i att lärarna visserligen har goda föresatser med sin skrivundervisning, 
men att systemet kräver homogenitet i en starkt heterogen verklighet och att 
skolan inte har utvecklat undervisningsstrategier och bedömningsmönster som 
fungerar rättvist. 

                                                 
26 Kursen Svenska C – muntlig och skriftlig kommunikation är tänkt att ”förbereda för högskolestu-

diernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande” (Gymnasieskolans regel-
bok 2001:275 ). Kursen är gemensam för elever på samhällsvetenskapligt program. 
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Diskussionen är komplex eftersom ett ökande antal elever från de yrkesförbe-
redande programmen ändå väljer att gå vidare till högre utbildning (SCB 2004a) 
och alltså behöver en god akademisk skriftspråkskompetens. Lärarna i studien 
menar att det i en del grupper skulle vara både odemokratiskt och praktiskt oge-
nomförbart att genomföra undervisning om akademiskt skrivande mot elevernas 
uttalade vilja. Lärarna balanserar på så sätt mellan kursplanens krav och verklig-
hetens, och då blir ofta verkligheten det styrande. Likriktning av gymnasiesko-
lan innebär alltså inte automatiskt en demokratisk utbildning. Tvärtom har 
många elever fått det svårare att klara av sina gymnasiestudier och eventuella 
högskolestudier. De fem intervjuade studenterna Yolanta, Yrsa, Ymer, Stina, 
och Stanislav upplever alla svenskämnet på gymnasieskolan som otillräckligt i 
förhållande till kraven på nästa utbildningsnivå.27 Deras samlade erfarenheter 
beskriver ett svenskämne som pendlar mellan ytterligheter, som saknar fast 
kärna och som ger olika grupper olika skriftspråkliga kompetenser. Retoriken i 
styrdokumenten verkar heller inte ge ett tillräckligt stöd för lärarna i deras dagli-
ga arbete. Allt som oftast känner de behovet av att uppfinna egna system för 
betygssättning och undervisning, och då blir eleven rättslös. Om dessa förhål-
landen är både elever och lärare väl medvetna.  

7.3 Stadieövergångar 
Individer gör både en allmän och en språklig stadieövergång när de går från 
gymnasieskolan till universitetet. Dessa två övergångar är nära sammankopplade 
och påverkar varandra. I detta avsnitt diskuteras effekterna av stadieövergången, 
både som möjlighet och problem. 

7.3.1 En allmän och en språklig stadieövergång 
Att studera på universitetsnivå skiljer sig från gymnasiala studier på många sätt. 
Lärare och erfarna studenter på högskolor och universitet lägger fokus på forsk-
ning, vetenskapligt tänkande och debatt, medan nya studenters tankar ofta upp-
tas av våndan över att inte passa in, av akademisk stress och det sociala livets 
påtryckningar (Eklund 1991, Rönnbäck 1994, Persson 1996). Detta bekräftas i 
studentintervjuerna. De studenter som kommer direkt från gymnasiet, oavsett 
vilket gymnasieprogram de har erfarenheter av, står ofta handfallna inför den 
nya studiemiljön och den rådande diskursen på universitetet. Många studenter 
har svårt att hitta sin roll, både i studierna och i privatlivet. Exempel på allmänna 
problem som många studenter upplever är att hitta på campus, att köpa böcker, 
att få nya vänner, att söka information etc. Obehagen i övergångsfasen är likar-
tade för alla grupper, oavsett bakgrund. Skillnader finns dock i hur de olika 
grupperna efter hand socialiseras in i systemet. Detta hänger ihop med vilket 
stöd de har i hemmet och av de personer som är viktiga för dem. Den studiemäs-
siga pressen är allra störst för den grupp studenter som inte har någon akademisk 
tradition i hemmiljön. En akademisk socialisation kan ta sig uttryck i ett socio-

                                                 
27 En enkät med en större grupp lärarstudenter visar att det är främst studenter med bakgrund på 

yrkesförberedande gymnasieutbildning som oftare än andra inte upplever sig inte ha fått någon 
adekvat förberedelse för det akademiska skrivandet (Ask 2005).  
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kulturellt försprång som ständigt reproducerar och förstärker sig självt positivt: 
studenter från akademiska hem upplever därför ett försprång framför studenter 
från andra miljöer. Deras familjer uppmuntrar studier, och de uppträder med 
särskild säkerhet, vilket alltid belönas av lärarna och systemet. Självklart känner 
studenter från icke-akademiska familjer också stöd från sina närstående, men 
stödet tycks där vara mer av en allmänt uppmuntrande karaktär än i form av 
konkret stöd i den akademiska utvecklingen. Stadieövergångsproblematiken ska 
förstås ur ett individuellt perspektiv, men de individer som går igenom passagen 
ingår också i sociala kontexter där individernas levnadshistorier (t.ex. etnicitet, 
klasstillhörighet, skolbakgrund och genus) skapar kulturell mångfald.  

Hur ser stadieövergången för studenterna i undersökningen ut? Jag återknyter 
här till modellen för stadieövergångsteori som tidigare presenterats i avsnitt 
2.4.1.  
 

Skede 1 
Integrering 
 
Gymnasiesko-
lan som 
skrivmiljö.  

 

Passage 
Lossbrytning 
Allmän och språk-
lig övergång till
universitetsstudier. 

Skede 2 
Inträde 
 
Universitetets 
textvärldar och
den diskursge-
menskap indi-
viden söker
medlemskap i. 

 

Stina U

Stanislav U

Yolanta G

Yrsa U

Ymer U

Figur (2). Allmän och språklig stadieövergång till universitetsstudier. Streckad linje 
avser allmän övergång, heldragen språklig. U och G anger betyg på de utredande texter-
na. 
 
I den allmänna övergången (streckad pil i modellen) upplever sig främst Stani-
slav och Yrsa göra en jämförelsevis enkel övergång till universitetsstudier, och 
de närmar sig en allmän integrering i den akademiska världen. Övriga studenter 
vittnar i intervjuerna om hur övergången lett till isolering, ångest och till och 
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med sjukdom i ett fall. Ingen av dessa tre studenter kan sägas ha integrerats 
allmänt i universitetssystemet.28

Skede 1 innebär i denna studie gymnasieskolan och de förutsättningar som 
där finns att utveckla förberedande skrivande med mål i högre utbildning. Dessa 
förutsättningar beskrivs i lärarintervjuerna i kapitel 4 och diskuteras ovan. Pas-
sagen är själva övergången till universitetsstudier. Lossbrytning i passagen inne-
bär att individen just bryter sig loss från det första skedet och inträde att indivi-
den påbörjar integreringen i det andra skedet. Denna övergång kan beskrivas 
som en rent allmän övergång, vilket beskrivs av studenterna i porträtten i kapitel 
5. Passagen innehåller också en språklig övergång, vilken visar sig i studenter-
nas texter (kapitel 6).  

Lossbrytning i passagen innebär att studenten söker inträde i en ny diskurs-
gemenskap genom sin text. Det är osäkert hur mycket av studenternas språkliga 
problem i övergången till högre utbildning som beror på miljöbyte, stress och 
identitetskriser. Men säkerligen påverkar den allmänna övergångsfasen den 
språkliga. Stina undrar exempelvis hur hon skulle ha skrivit sin text om hon 
hade varit glad (avsnitt 5.3) och Yolanta berättar hur tungt det var att skriva när 
hon blev stressad och sjuk (avsnitt 5.2). I modellen ovan anges också det betyg 
studenterna i undersökningen erhöll på sitt första skrivförsök i den akademiska 
världen. Studenterna beskriver hur det nya språk de möter ger dem ångest och 
hur de inte lyckas få fatt i vad det är de egentligen ska göra i sina texter för att 
passa in i normen. Alla är de också, med undantag för Yolanta, underkända på 
sina texter. I den språkliga övergången (heldragen pil i modellen) gör ingen av 
studenterna ett fullständigt inträde i skede två, men det är kanske naturligt efter-
som insocialisering i de akademiska textvärldarna är en process som kräver tid 
och arbete. 

Vilken vikt ska tillmätas gymnasiebakgrund i förhållande till studieframgång 
på universitetet? Även om underlaget i studien är för litet för att några säkra 
slutsatser ska kunna dras, kan ändå några tendenser pekas ut som viktiga för 
diskussionen. Vid en första anblick ser skillnaderna mellan individer med olika 
gymnasiebakgrund inte ut att vara så stora. I studenternas beskrivning av 
svenskämnet på gymnasieskolan framgår det att möjligheterna för akademisk 
skrivutveckling är större på de studieförberedande programmen. Även lärarin-
tervjuerna bekräftar detta. Skillnaderna som framkommer i studentintervjuerna 
mellan studenter med studieförberedande respektive yrkesförberedande gymna-
siebakgrund visar sig tydligast i svårigheter med att förstå uppgifter, att ha ett 
ordförråd som räcker till och att kunna skriva en självbärande text som godkänns 
på universitetsnivå. Problemen finns även hos studenter med studieförberedande 
bakgrund, men de kan uppfattas som mer accentuerade och tydliga hos studenter 
med yrkesförberedande gymnasieutbildning.  

Det som förenar studenterna i studien, oavsett studiebakgrund, är frustration 
över de osynliga krav som ställs inom de akademiska textvärldarna. Dels förvän-
tas studenterna ta eget ansvar i ett system som upplevs som tämligen ogenom-

                                                 
28 Problemen studenterna beskriver återfinns också i en större undersökning av studenterna vid 

Växjö universitet (Eriksson et al. 2002) och av lärarstudenter i Kalmar (Kroksmark et al. 2004). 
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skinligt, dels har de ofta inte med sig de nödvändiga skriftspråkliga färdigheter 
samma system utgår från att alla har. Systemets ogenomskinlighet gör det svårt 
för studenterna att själva ta reda på hur texter ska skrivas i den nya miljön. 
Mycket är underförstått i de akademiska textvärldarna. Tyst kunskap om diskur-
sens krav gör att konventionen blir synlig först när man brutit mot den och blivit 
korrigerad. Det är en smärtsam process som innebär många förkastanden av text 
och därmed också personliga nederlag. Dessutom är, som tidigare nämnts, per-
sonlig stress och utanförskap vanligt i övergången och det påverkar hur kapabel 
en student är att ta in undervisning, orka läsa och förstå akademiska texter och, 
dessutom skriva egna sådana. 

7.4 Interimtexter på väg 
En väsentlig frågeställning är vilka interimtextuella drag som kan accepteras i 
början av universitetsstudierna. De akademiska textvärldarna skiljer sig åt i 
fråga om acceptans för språklig variation. Olikheterna är stora, dels inom uni-
versitetens egna väggar (institutioner och ämnen har olika sätt att förhålla sig till 
det akademiska skriftspråket), dels kulturellt i en globaliserad undervisningskon-
text. Poängen med att använda sig av interimtextterminologin är att detta öppnar 
för en mer accepterande inställning till studenternas texter. Om vi ser texterna i 
studien som led i en utvecklingsprocess blir inte bristerna så klandervärda. Sna-
rare blir de interimtextuella dragen naturliga inslag i den skriftspråkliga utveck-
ling studenten inleder i stadieövergången till högre utbildning.  

7.4.1 Interimtextuella drag i studenttexterna  
De variationer i akademisk skriftspråkskompetens studenterna i denna studie 
uppvisar i sina texter var tämligen små. Bristerna återfanns främst i den diskur-
siva och den kritiska kompetensen. Diskursmedvetenheten hos studenterna i 
studien var låg, vilket måste ses som naturligt eftersom de knappast hunnit be-
kanta sig med och införlivats i den akademiska kulturen när studien gjordes. 
Studenterna har ännu inte förstått att de inte ska skriva av lärobokstext, vilket 
visar sig i den tendens till avskrift som alla studenter i studien (med ett undan-
tag) gör i sina texter. Välvilligt tolkat är imitation ett stapplande steg på väg mot 
att kunna formulera innehållet med egna ord, men i diskurskraven på alla uni-
versitetsutbildningar ingår medvetenhet om att avskrift i den omfattning mate-
rialet visar aldrig kan accepteras. Kunskap om och färdigheter i källhantering 
och vetenskaplig akribi är också två nödvändiga aspekter av den diskurskänne-
dom som alla studenter behöver ha redan i ett tidigt skede så att de kan ges möj-
lighet att göra rätt och på så sätt införlivas och accepteras av diskursen. Studen-
ten behöver utveckla en automatik för formalia så att tankeverksamheten kan få 
arbeta ostört. 

I de analyserade texterna var det svårt att hitta tecken på att referenshantering 
och akribi på något sätt har approprierats (jfr Säljö 2000) hos studenterna. Där-
emot visar de tecken ett första steg mot ett bemästrande av de akademiska red-
skapen. Ett sådant tecken kan till exempel vara att studenterna sätter ut referen-
ser eller citerar men gör det på ett felaktigt sätt, eller att de gör en litteraturlista 
som inte motsvaras av referenserna i den löpande texten. Säljö betonar också att 
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tillägnandet av de redskap som krävs i det akademiska skrivandet är en gradvis 
process där individen ”lär sig att använda redskap i olika verksamheter och där 
man successivt skaffar sig allt större erfarenheter av hur de kan brukas på ett 
produktivt sätt” (Säljö 2000:152). 

Också det kritisk-analytiska tänkandet kräver tid för att utvecklas. I sin strä-
van att följa kraven på formalia fjärmas studenterna från att reflektera och tänka 
kritiskt, vilket gör att den kritiska kompetensen inte stärks. Texterna i studien 
visar prov på låg grad av kritisk kompetens. Det, å ena sidan, är allvarligt att 
studenterna visar få tecken på kritiskt tänkande, men är, å andra sidan, något 
som utvecklas i takt med att den akademiska kunskapen ökar. I en övergångsfas 
verkar det som om studenterna inte vet att de förväntas uttrycka kritiskt-
analytiskt tänkande i sina texter. Uppgiftsformuleringen styr också studentens 
skrivande, och i den som var aktuell för texterna i denna studie finns ingen for-
mulering om nödvändigheten av ett kritiskt förhållningssätt, eftersom det förut-
sätts vara en självklarhet. Det handlar om att skilja på fakta, andras åsikter och 
egna och att kunna markera skillnaden mellan dessa tre. Ansatser till ett kritiskt-
analytiskt förhållningssätt kan dock anas i studenternas uttryck för den egna 
åsikten, som exempelvis i fraser som jag tycker, enligt mig och jag anser etc. 
Tänkande i kritiskt-analytiska banor utvecklas i en lång socialisationsprocess när 
studenten närmar sig en integrering in i en akademikerroll.  

Den språkliga chocken blir naturligtvis svårare och fallet hårdare för de stu-
denter som inte blir informerade om kraven på akademiskt skrivande och måste 
upptäcka detta genom misslyckanden. Det är i övergången mellan gymnasiesko-
la och universitet som ”G-light-kunskaper” (jfr avsnitt 4.4.4) blir synliga och 
kännbara. De personliga effekterna av bristande förberedelse inför högre studier 
kan bli utslagning och misslyckanden på akademisk och personlig nivå. 

7.5 En akademisk skriftspråkskompetens för alla 
I vårt samhälle är skriften central. Skriftspråket har en genomgripande påverkan 
på samhället, och många vardagliga verksamheter är omöjliga utan bruk av text. 
För utbildningssystemet är den skrivna texten viktig. Den präglar kunskapssy-
nen, kunskapsutvecklingen och den sociala organisationen inom systemet. Där-
för är det viktigt att universitet och högskolor definierar vilken grad av akade-
misk skriftspråkskompetens som är rimlig att kräva av nya studenter och arbeta 
för att en samsyn uppstår mellan de olika utbildningsstadierna. Det blir därför 
också centralt att precisera syftet med svenskundervisningen på gymnasienivå 
och att ge elever och lärare handlingsutrymme och valfrihet utifrån de ramar 
som är givna, dvs. styrdokument och skollagstiftning. Det är inte hållbart att 
låtsas att målen med undervisningen på gymnasieskolan är desamma för alla 
elever. Min uppfattning är att problemen med en ojämlik utbildning ofta skjuts 
framåt i tid så att varje nytt utbildningsstadium blir en avsats för misslyckande 
för en grupp som slås ut eller får svårt att klara högre studier. 

Svenskämnet på gymnasieskolan spelar en stor roll för individens förmåga att 
passera stadieövergången till högskolan, och svenskämnet är betydelsefullt då 
det främst, men inte ensamt, ansvarar för att förbereda eleverna för skrivande på 
högskolenivå. Utformningen av svenskundervisningen i gymnasieskolan varie-
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rar. Styrdokument ger visserligen ramar, men hur undervisningen iscensätts i 
praktiken skiftar i olika miljöer. Det är av demokratiskt intresse att realisera 
likvärdighetssträvan i styrdokumenten så att tillgång till en akademisk skrift-
språkskompetens är en möjlighet för alla grupper i gymnasieskolan. Det är naivt 
att tro att alla med studentexamen från den svenska gymnasieskolan ska kunna 
skriva akademiskt eller åtminstone ha någon slags förförståelse om vad akade-
miskt skrivande innebär. Akademiskt skrivande som kunskapsproduktion kan 
knappast tränas på gymnasieskolan. Däremot kan förberedelser som träning i 
skrivande i form av korrekt, offentligt språk med god textbindning och funge-
rande disposition vara fruktbart. Övning i att vara saklig och att använda egna 
ord i förhållande till en källa är också viktigt, likaså att träna upp ett kritiskt-
analytiskt tänkande. 

Universitetet som institution har svårt att hantera den språkliga heterogenitet 
som uppstår i stadieövergången. Men i takt med samhälleliga förändringar med 
krav på högre utbildning av stora mängder människor tvingas kanske universitet 
och högskolor till att sakta förändra sitt arbetssätt. Det är dock viktigt i samman-
hanget att påpeka att förändring inte får betyda försämring. Det ska ställas höga 
krav på högre utbildning. Att skapa ett socialt gynnsamt klimat för lärande för 
alla de grupper som inte har erfarenhet av universitetsstudier är en av utmaning-
arna universitet och högskolor står inför. Kritiker gör gällande att detta innebär 
en gymnasifiering av högre studier (Haikola 2000, Skyttner 2002), men det är 
skillnad på sänkta kunskapskrav och möjligheten till nya arbetssätt och metoder 
som bättre appellerar till de nya och heterogena studentgrupperna.  

Det finns också anledning att rikta blickarna mot landets lärarutbildningar 
och understryka vikten av den nya lärarutbildningens forskningsanknytning. Det 
är avgörande att det examineras nya lärare som har ett positivt och självklart 
förhållande till forskning och vetenskap. Dessa nya lärares kompetenser öppnar 
för en möjlighet till förändring och fördjupat samarbete mellan gymnasieskola 
och universitet. Även den så kallade tredje uppgiften29 kommer att bli allt vikti-
gare i framtiden. För att samhällets mål att fler elever gör övergången från gym-
nasieskola till högskola ska uppfyllas krävs nya samarbetsformer mellan olika 
nivåer i utbildningssystemet. Ett naturligt sätt att skapa gynnsammare förutsätt-
ningar för den språkliga passagen är alltså att etablera starkare relationer mellan 
gymnasieskola och högre utbildning. Högskoleverket menar att ämnesmiljöerna 
bör eftersträva ”starkare kontakter med motsvarande miljöer inom gymnasiesko-
lan” (Utvärdering av utbildningar i svenska/nordiska språk i Sverige: kvalitets-
granskning 2002:54). Centrala frågor är hur sådana kontakter ser ut idag, vilka 
effekter de har för stadieövergången och hur de skulle kunna se ut för att under-
lätta passagen. 

Måste de språkliga uttrycken ändras bara för att man börjar högskolan? Eller 
innebär verklig mångfald att det akademiska språket bör rymma en större varia-
tion? Å ena sidan är det rimligt att kräva någon form av akademisk skriftspråks-

                                                 
29 Den tredje uppgiften (de andra två uppgifterna är forskning och undervisning) innebär att universi-

tetslärare och forskare vänder sig utåt till det omgivande samhället för att sprida information om 
den forskning de bedriver. Den tredje uppgiften, som finns inskriven i högskolelagen, uppmanar 
till samverkan med det omgivande samhället. 
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kompetens hos studenterna som gör övergången. Å andra sidan kanske ökad 
mänsklig mångfald måste inbegripa en större acceptans för mänskliga och språk-
liga varieteter. I en och samma studentgrupp ryms vitt skilda erfarenheter av 
skola och utbildning. Faktorer som klass, kön, etnicitet, gymnasiebakgrund, 
ålder, geografisk hemvist och primär akademisk socialisation påverkar hur olika 
individer kommer att närma sig undervisningen på universitet och högskolor, 
och de krav på både läsande och skrivande av akademiska texter som finns där. I 
detta sammanhang är det centralt att resonera om hur studenters olika sätt att 
skriva tas emot och beaktas inom universitetsundervisningen. 

7.6 Vidare forskning 
En angelägen uppgift för framtida forskningsinsatser är att åter knyta kontakt 
med Stina, Yrsa, Ymer, Stanislav och Yolanta för att undersöka hur de ser på sin 
skrivutveckling i slutet av lärarutbildningen och hur deras akademiska skrift-
språkskompetens har utvecklats fram till examensarbetet. I samband med en 
sådan studie finns möjlighet att utarbeta teoretiska modeller som tillåter närmare 
kartläggning av idiolektdrag i skriven text. Idiolektala drag kan ses som mång-
faldsmarkörer och inbegriper intressanta forskningsfält som berör klass, kön, 
etnicitet, ålder, geografisk hemvist etc. i förhållande till den heterogenitet som 
utgör de nya studentgrupperna i högre utbildning. En idiolekt kan sägas vara 
summan av individens andra lekter i det som kan kallas lektfamiljen. Einarsson 
(2005) beskriver geo- och etnolekt, som tar fasta på regional och etnisk bak-
grund, sociolekt som hänger ihop med social tillhörighet, sexolekt som är för-
knippad med genus och kronolekt som hör ihop med social ålder. De här olika 
lekterna förbinds traditionellt enbart med produktion av tal, främst uttal, ordför-
råd, syntax och på senare tid kanske också med samtalsstil. Utvidgningen av 
lektbegreppet (en parallell till utvidgat textbegrepp och röstbegrepp) innebär att 
det också kan täcka människors sätt att skriva, som kan tänkas ha samband med 
deras talspråkliga ordförråd och syntax, men också med deras allmänna sätt att 
förhålla sig till skriftligheten (eng. literacy) som kulturellt fenomen. Produktio-
nen handlar alltså om sättet att presentera sig själv, sin tillhörighet, sina erfaren-
heter och kunskaper, sin makt eller icke-makt i tal och skrift. Detta är en del av 
utvidgningen (Einarsson 2005). 

Begreppet harmoniering i förhållande till stadieövergången är också intres-
sant att undersöka. Harmoniering innebär här olika insatser som gör stadieöver-
gången enklare, en slags inskolning för vuxna in i den akademiska världen. Det 
kan till exempel handla om övergångsriter, collegekurser, introduktionskurser 
och andra aktiviteter som sätts in initialt för att studenterna lättare ska finna sin 
plats i den nya miljön. ”Harmonieringar innebär i praktiken att passagen under-
lättas; bildligt talat utgör en harmonierad stadieövergång en rymlig passage som 
är lätt att passera, och en icke harmonierad övergång en trängre passage som är 
svårare att passera” (Ask & Sandblad 2003:4). En forskningsfråga som blir cen-
tral är på vilka sätt harmoniering sker och vad det får för konsekvenser för indi-
viden och institutionen. Stadieövergången rymmer instabilitet och förändring, 
men också språklig, social och kognitiv utvecklingspotential. Hur den potentia-
len påverkas av olika harmonieringsinsatser är ett område som inte är undersökt. 
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Bilaga 1 Intervjumanuskript lärare 
• Informera om HSRF:s etiska regler för humanistisk forskning och vad som 

gäller för informanten och mig själv angående intervjun, anonymiteten och 
användandet av materialet. 

 
• Kort introduktion till ämnet och varför jag gör det jag gör (utan att avslöja 

huvudfrågorna). Jag trycker på hur viktigt det är att svensklärarna får en röst 
i forskningen kring ämnet didaktik och att informanternas bidrag därför är 
värdefullt. 

 
1.Informantens bakgrund  
 
Kan du berätta för mig hur det kom sig att du blev lärare? Berätta för mig vem 
 du är och vad du har för bakgrund.  
  
Ålder   
Utbildning 
Kön 
Yrkeserfarenhet 
Nuvarande undervisningsgrupper 
 
2.Skolans sociala sammansättning  
 
Din skola – hur vill du beskriva den? Vad har du för elever? 
Tror du att den (elevernas sociala bakgrund) påverkar din undervisning på ett  
eller annat sätt? Hur i så fall? 
 
Om att undersöka elevernas bakgrund – hur ser du på det? 
 
  
Noteras 
Upptagningsområde 
 
Social sammansättning 
Påverkan på undervisningen  
 
3. Utbildningssociologiskt perspektiv 
 
Hur upplever läraren sin situation med undervisning i heterogena klasser på  
olika program?  
 
Hur upplever du att eleverna på ser på svenskämnet på olika program? 
Vad påverkar deras syn, tror du? 
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Ser du några skillnader mellan att undervisa på studieförberedande och 
 yrkesförberedande program? Vilka i så fall? 
   
Speciella förväntningar på elever? Har synen förändrats? 
   
Kan du ge exempel på variationer som uppstår i undervisningssituationen 
beroende på programtillhörighet? 
 
Hur tänker du kring integration kontra segregation? Fysisk och mental? I lärar-
rummet? Språkbruk? 

 
Betygssättning i svenskämnet – hur tänker du kring det? 
 
4. Det praktiska perspektivet: skrivandet 
 
Skrivundervisningen i praktiken  
 
Hur tänker du kring skrivandets uppgift i  
a. gymnasieskolan?  
b. den egna undervisningsgruppen?  
c. I högre utbildning 
 
Notera 
Mål på olika program 
Syfte 
Kontinuitet 
Koppling till högre utbildning 
 
5. Ämneskonception   
Beskriv din egen bild av ämnet:  
Bildning eller färdighet? 
Litteratur eller språk? Båda? 

 
Kursplanen som styrmedel – hur vill du kommentera den i förhållande till dina 
elever? 
 
Avrundning 
 
Hur skulle du vilja ha det i din undervisning om du fick drömma? 
Hur är en BRA svensklärare? 
 
 
Till sist: 
Jag tackar informanten och ber om tillåtelse att få återkomma om frågor uppstår. 
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Bilaga 2 Intervjumanuskript studenter 
• Informera om HSRF:s etiska regler för forskning och vad som gäller för 

informanten och mig själv angående intervjun, anonymiteten och använ-
dandet av materialet. 

 
• Kort introduktion till ämnet och varför jag gör det jag gör (utan att avslöja 

huvudfrågorna) . Jag kommer att trycker på hur viktigt det är att studenter 
får en röst i forskningen kring ämnet didaktik och att informanternas bidrag 
därför är värdefullt. 

 
1.Informantens bakgrund 
Berätta för mig vem du är och vad du har för bakgrund.  
  
Ålder   
Utbildning 
Kön 
Yrkeserfarenhet 
Gymnasieutbildning 
Uppväxt (stad/land/landsbygd etc) 
 
3. Social tillhörighet 
Föräldrarnas yrken? Finns akademiker i familjen? Känt stöd från dem i så fall? 
Om inte, hur har omgivningen reagerat på att du börjat läsa?  
Val av gymnasieutbildning? Diskussion i hemmet?  
    
Kan du berätta för mig hur det kommer sig att du vill bli lärare?  
Vilken inriktning? Varför? 
 
2. Stadieövergångar  
Hur har det varit att börja på universitetet? Vad har känts lätt? Svårt?  
 
Hur har det varit att komma in i den språkliga kulturen på universitetet?  

 
Vilken är den största skillnaden mellan studier på gymnasieskolan och universi-
tetet?  
 
4. Svenskämnet på gymnasieskolan 
Beskriv din skola!  
Berätta om hur du upplevde svenskämnet på gymnasieskolan. Vad innehöll det? 
Vad gjorde ni? Vad var målet och syftet med undervisningen, tror du? 
Kursplanerna i svenska – hur användes de? 
 
Finns det skillnader mellan ”olika svenskämnen” beroende på program, tror 
du? Hur tänker du kring integration kontra segregation mellan programmen? 
Fysisk och mental? På raster? Språkbruk?  
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Betygssättning i svenskämnet – hur tänker du kring det? 
 
Vad förväntade du dig av svenskundervisningen? Blev dina förväntningar infri-
ade? 
 
4. Det praktiska perspektivet: skrivandet 
 
Skrivundervisningen i praktiken 
 
Vilken typ av skrivande kom du i kontakt med på gymnasieskolan? 
 
Såg du någon koppling till skrivande på universitetet och de krav som finns här? 
 
Upplever du att den svenskundervisning du fick förberedde dig för universitets 
studier? 
 
  
Avrundning 
Hur är en BRA svensklärare? 
 
Till sist: 
Jag tackar informanten och ber om tillåtelse att få återkomma om frågor uppstår.  
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Bilaga 3 Yolantas text 
 
Inledning 
 
Kunskapsfrågan är den viktigaste i läroplanerna. Uppfattningen om kunskap och 

lärande bygger först och främst på resultat från forskning. Kunskap fungerar 

som ett verktyg i samhället. För att kunna förstå oss på samhället behöver vi alla 

en viss kunskap. Man säger att kunskap är inte kunskap förrän den är formulerad 

i ord men kunskap kan även omfatta erfarenheter vilka man kan ha användning 

av i framtiden. 

Kunskaper får man först och främst i skolan men även från familj, vänner och 

egna erfarenheter. Barnen framförallt får i sig kunskaper från IT, media och TV 

som sedan kommer med detta till skolan och med lärarnas hjälp reflekterar man 

över dessa kunskaper. 

I följande text finner man en uppfattning om kunskap och lärande i olika åldrar, 

från de tidiga skolåren till de senare skolåren, där jag har formulerat viktiga 

aspekter vad gäller kunskaper. 

 

Kunskap och lärande 
 
Kunskap är inte en avbildning av världen utan ett sätt att förstå oss på samhället 

vi befinner oss i, ett sätt att göra världen begriplig. 

Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang, skolan måste erbjuda eleverna ett 

socialt sammanhang för att det är då kunskaper blir meningsfulla. 

Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 

man har, problem man upplever samt de erfarenheter man gör. En stor del av 

kunskapen är inte formulerad utan den finns där, den är tyst, den finns som en 

bakgrundskunskap och den är verksam när man t ex prövar nya vägar att lösa ett 

problem. Teoretisk kunskap är alltså ett sätt att göra världen begriplig. 

” Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan något som kan argumente-

ras för att prövas ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 43). 
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Kunskap är diskuterbar, det är något som ligger mellan omgivningen och indivi-

den och den viktigaste delen är den sociala sammanhangen. 

Det finns fyra olika kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogen-

het. 

Faktakunskaper är kunskap som information. Förståelse innebär att begripa 

innebörden i ett fenomen och få en grund som möjliggör kommunikation. När 

kunskap blir en färdighet vet vi hur man utför den och förtroendekunskap inne-

bär att man kan använda begrepp på olika sätt beroende situation. Alla fyra for-

mer finns i alla kunskapsområden. 

Skolans kunskapsuppgifter innebär att elevernas olika anlag- intellektuella, 

praktiska, fysiska och konstnärliga måste utvecklas allsidigt. 

Skolan måste ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt arbete. Eleverna 

måste få samtala mycket och kunna formulera sig och pröva argument. Två 

viktiga frågor är: Vad är eleverna mogna för vid olika åldrar? Kan eleverna lära 

sig vad som helst vid vilken ålder som helst? Antagandet inlärning är detsamma 

som utveckling. Ju mer eleven lär sig ju mer utvecklas hon/han. 

” Individen lär sig inte genom att ta in utan genom att interagera med en omgiv-

ning ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 40-41). 

Under de tidiga skolåren ska barnen utveckla kompetenser, bygga ett självför-

troende och lita på sin förmåga att lära. Bilder och berättelser måste ta stor plats 

under de tidiga skolåren eftersom under denna period går barnen från talspråk-

lighet till skriftspråklighet. 

I läroplanerna anges att de kunskaper som eleverna kommer till skolan med ska 

skolan utvidga och fördjupa. Elevernas erfarenheter måste tas på allvar. Det är 

viktigt att barnen de första skolåren tillförs erfarenheter och upplevelser av olika 

slag, ju mer upplevelser och erfarenheter man har desto mer finns det att formu-

lera och reflektera över. 

 

Avslutning 
 
Organiseringen av kunskap är alltså en av de viktigaste läroplansfrågorna. Det 

ska finnas en balans mellan de teoretiska och praktiska kunskapsformer. På så 

sätt utvecklas förmågan till tänkande och reflektion. Skolan ska förmedla kun-
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skaper som är oföränderliga, där kunskaper utgör kärninnehållet i de flesta olika 

skolämnena. Eleverna måste sträva mot att utveckla olika teorier. Man ska ta 

hänsyn till elevernas idéer på kunskap och lärande. Vad vill eleverna egentligen 

lära sig? Man ska anpassa undervisningen i skolan till eleverna så att de känner 

att de utvecklas i sin egen takt.  

Kunskapen i skolan omfattar inte bara teori utan den omfattar även frågor om 

moral, värden och demokrati.  

De första skolåren lägger man en grund för den fortsatta skolgången. Under 

denna period utvecklas eleverna både intellektuellt och socialt, därför ska man 

lägga ner stort arbete på de första skolåren, ge eleverna bästa möjliga kunskaper 

och erfarenheter som de kan ha med sig i fortsättningen. 

 

Litteraturförteckning 
 
Carlgren, Ingrid (1992) Bildning och kunskap, särtryck ur läroplanskommiténs 
betänkande, skola för bildning (SOU 1992:94). Kalmar: Lenanders Grafiska AB. 
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Bilaga 4 Stinas text 
 

Ett hållbart jordbruk! 
 
Enligt verket för näringsutveckling är hållbar utveckling att ”dagens människor 
ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan att undergräva för framtida 
generationer att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling omfattar tre dimen-
sioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska dimensionen”. Här tar 
de också upp att när man pratar om hållbar utveckling tittar man mycket på 
miljö perspektivet. 
 
Jag anser att jordbruket täcker minst två av dessa tre dimensioner. Det är den 
ekonomiska och ekologiska dimensionen. Den sociala dimensionen var mer 
aktuell förr i tiden, då Sverige var ett land som bestod mest av självförsörjande 
bönder. För att kunna få sin mjölk, sina ägg och sitt fläsk gick de flesta i byn till 
bonden och köpte det som skulle köpas, om tid fanns pratades det ganska friskt. 
Denna sociala bit har nu försvunnit, tycker jag. Däremot skulle jag vilja påstå att 
den ekonomiska och den ekologiska dimensionen hör, i allra högsta grad, ihop 
med hållbar utveckling av jordbruket. Men främst kommer jag att tänka på mil-
jöperspektivet.  
 
En negativ faktor inom jordbruket, sett ur miljöns ögon, är att det sker olika 
utsläpp, b.la kväveutsläpp och förhöjd halt av fosfor. Men jordbruket skapar ett 
odlingslandskap med förutsättningar för en stor biologisk mångfald. I och med 
att det skapas ett hållbart samhälle, så medför det att jordbruket får väldigt 
många ansvarsfulla uppgifter att sköta. Deras främsta uppgift är att förse oss och 
kommande generationer med föda. Men ett hållbart jordbruk kräver mer. Ett 
jordbruk ska också upprätthålla ett odlingslandskap som är rikt på natur- och 
kulturvärden, bevara den mångfald som finns. Dessutom ska jordbruket bidra till 
energiförsörjningen. Den svenska regeringen har satt upp vissa miljökvalitets-
krav för jordbruket. De lägger extra stor vikt på speciellt fem st. Dessa är: 

• Grundvatten av god kvalitet 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ingen övergödning 
• Bara naturligt försörjning 

Enligt naturvårdsverket är detta bra mål, även på lång sikt. Men de menar också 
att vissa mål kan vara svåra att uppnå. Naturvårdsverket nämner några svårighe-
ter. De säger att bevarandet av den biologiska mångfalden är ett svårt mål att 
uppnå. Även frågorna som rör jordbruksmarkens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser är svåra att klara av 
(http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/natresur/jordbruk
/jordbruk.html)  
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Utan jordbruket så blir det ingen mat! Jord, vatten, luft och biologisk mångfald 
är vad som utgör basen för vårt dagliga bröd över hela jorden. Att fördela detta 
och att ta till vara på dessa resurser är för många en självklarhet. Ändå förstörs 
resurserna. Över 90 % av världens biologiska mångfald är knuten till den södra 
delen av vår planet, och flertalet av våra kulturväxter har sitt ursprung där. Un-
der 12000 år som jordbrukare har människan utvecklat tusentals olika sorter och 
variationer av kulturväxterna. Uppfinningsrika system för samodling och använ-
dandet av odlingar till energi, mat, mediciner, slöjd och foder har utvecklats. 
Vattnet och marken förstörs genom felaktiga metoder i jordbruket. Stora och 
rika företag forskar och tar fram växtförädling och bioteknik. På så vis tas en hel 
del bort ur den naturliga delen av kretsloppet av jordbruket. Vägen mellan jord 
och bord blir kortare och därmed mer onaturlig. 
 
Istället för att odla mat till den egna befolkningen, odlas det för export (på detta 
sätt tjänar företagen mer pengar). Till detta används oerhörda mängder med 
vatten. Det finns bara en viss mängd vatten, bara en bråkdel av detta går att 
använda till dricksvatten. Dessutom brukas felaktiga metoder för konstbevatt-
ningar, som leder till försaltning av jordarna så de blir oanvändbara. Varje år 
förstörs mellan fem och sju miljoner hektar jordbruksmark 
(http://snf.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=27777116&EXTRA_ARG=MENY%3Dhttp%253A%
252F%252Fwww%252Esnf%252Ese%252Findex%252Ecfm%00%26SEEK%2
EX%3D18%00%26SEEK%2EY%3D3&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_i
d=1&page_id=129&query=internationellt+jordbruk&hiword=INTERNATIONE
LLT+JORDBRUK+JORDBRUKET+INTERNATIONELLA+INTERNATION
ELL+JORDBRUKETS+JORDBRUKARE+JORDBRUKS+JORDBRUKEN+J
ORDBRUKARNA+)! 
 
Jag tror också att ett hållbart jordbruk måste utgå från att odla på ett så naturligt 
sätt som möjligt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ökar. Detta 
medför att resterna sprids i det naturliga kretsloppet, våra vattendrag förgiftas 
och med detta minskar den biologiska mångfalden 
(http://snf.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=27777116&EXTRA_ARG=MENY%3Dhttp%253A%
252F%252Fwww%252Esnf%252Ese%252Findex%252Ecfm%00%26SEEK%2
EX%3D4%00%26SEEK%2EY%3D11&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_i
d=1&page_id=837&query=bek%C3%A4mpningsmedlen+och+jordbruket&hiw
ord=BEK%C3%84MPNINGSMEDLEN+JORDBRUKET+JORDBRUK+JORD
BRUKETS+JORDBRUKS+JORDBRUKEN+).  
Här anser jag, kan alla privatpersoner dra sitt strå till stacken för att vi ska få en 
hållbar utveckling. Genom att köpa ekologiska matvaror gör man en stor insats 
för vår planet att nå en hållbar utveckling. Men ekologiska varor är ofta dyrare 
än icke-ekologiska varor, det leder inte till hållbar utveckling!  
 
 Källförteckning 
 

R, Lidskog, E, Sandstedt & G, Sundqvist (1997) Samhälle, risk och miljö. Lund 

Studentlitteratur 
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Wibjörn Karlen m.fl (1993). Jordens klimat- naturliga variationer och mänsklig 
påverkan 
Stockholm Förlag saknas 
 

Nationalencyklopedin nr. 20 (1996) Höganäs 
 

http://www.environ.se/dokument/fororen/klimat/vaxthus.htlm 

 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227688 Nationalencyklopedin 

2002-11-08  

 

www.klimat.nu/atmosfären.htm

 

www.oilpress.com/vaxthuseffekten.htm

 

www.stoseb.se/ordbok_l.htm

 

www.naturvardsverket.se/dokument/fororen/klimat/klimat/sektor.html

 

www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/klimat/utsläpp/analys2200.pdf 
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Bilaga 5 Yrsas text 
  

 

Ska verkligen alla behöva lära sej naturkunskap? 

 
Varför ska alla lära sig biologi? Varför ska en framtida tandläkare, kassabiträde 

eller sekreterare läsa naturkunskap? Många ungdomar idag ställer ofta dessa 

frågor till sina lärare. Och ibland vet inte riktig en lärare vad dom ska svara för 

att få eleven motiverad till att lära sig mer om det aktuella ämnet. Det var därför 

jag intresserade mig för just detta kapitel i boken Naturkunskap – som allmän-

bildning. För att begränsa innehållet lite så valde jag att inte gå in på motargu-

ment av det Sjöberg skriver. Av egen erfarenhet så brukade alla lärare som jag 

hade svara på sådana här frågor i likhet med att ”det har alltid varit så” eller ”det 

var nån som kom på det”. Sjöberg tar upp just detta (Sjöberg, sid 153) och me-

nar att svaret måste vara mer än så för vi vill ju främja elevernas allmänbildning. 

Om man inte kan motivera ett ämne så har det ingen plats i våran skola. Han 

menar att varje enskild individ ska ha kännedom om vetenskapliga metoder och 

tekniker för att kunna hjälpa dom att kritiskt granska påståenden som kommer 

fram i media (Sjöberg, sid 156).  

 
Hur ska vi då svara på frågorna som eleverna ställer? 

Sjöberg menar att vi läser naturkunskap för fyra viktiga saker (Sjöberg, sid 161). 

För det första för att vi ska förbereda oss för yrke och utbildning i ett högtekno-

logiskt och vetenskapsbaserat samhälle men också för att bemästra vardagslivet i 

ett modernt samhälle praktiskt. Man måste också ha kunskap om naturkunskap 

för att kunna ha en åsikt och ett ansvar i demokratin då det kommer upp debatter 

kring detta. Och den sista punkten han tar upp är att naturvetenskapen är en 

viktig del av människans kultur. Han kallar dessa fyra för ekonomiargumentet, 

nyttoargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet (Sjöberg, sid 161). 

Med ekonomiargumentet menar Sjöberg att kunskaper i naturvetenskapliga 
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ämnen är ekonomiskt lönsamma (Sjöberg, sid 161). Det är både lönsamt för det 

hela samhället och den enskilde individen att ha sådana kunskaper. Nyttoargu-

mentet går ut på att kunskaper och färdigheter hjälper dig som individ att be-

mästra vardagslivet. Våran vardag innehåller mycket tekniska apparater och har 

vi inte kunskapen så kan vi inte använda det och det blir ett handikapp (Sjöberg, 

sid 166). För att kunna medverka i ett demokratiskt samhälle så måste man ha en 

uppfattning om olika ämnen, men man måste också kunna respektera andras 

åsikter och sätta sig in hur någon annan tänker och det är det här Sjöberg menar 

med demokratiargumentet (Sjöberg, sid 169). En individ måste också kunna 

påverka sin egen situation och utan kunskap så fungerar inte det. Naturkunskap 

är en av mänsklighetens viktigaste kulturprodukter. De stora tankar och teorier 

utgör en världsbild, som idag är en del av vår verklighetsuppfattning. Det är det 

här Sjöberg menar med kulturargumentet (Sjöberg, sid 176). Vi lärare som un-

dervisar i naturvetenskapliga ämnen måste alltså få eleverna att förstå att natur-

vetenskap är ett viktigt ämne att ha kunskap i om man ska kunna vara med i 

debatter, utnyttja all teknologi och så vidare.  

 

I läroplanen för förskolan (lpfö 98, sid 10) står det att förskolan ska lägga stor 

vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och att barnen förstår sin delaktighet i natu-

rens kretslopp. Det är viktigt tycker jag att barnen även i en tidig ålder får en 

uppfattning om miljö och vad som händer om man kastar skräp i naturen. Även i 

läroplanen för den frivilliga skolformen (Lpf 94, sid 7) står det att skolan ska få 

eleverna att skaffa sig en grund för livslångt lärande som innebär att det kan ske 

förändringar inom exempelvis teknologin. Miljöperspektiv i undervisningen ska 

ge eleverna insikter så att de dels själva kan medverka till en bra miljö och skaf-

fa sig kunskap om globala miljöproblem.  

 

Så det Sjöberg säger stämmer överens med det som står i läroplanerna. Alla 

elever måste lära sig om naturkunskap för att kunna klara sig i framtiden.  
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Bilaga 6 Ymers text 

 
 
 

Inledning 
 
Dagens moderna samhälle präglas av en mängd stora miljöproblem. Det är bland 

annat den livsstil vi människor har som är orsak till dagens miljöproblem. Ett av 

de största problemen för miljön är de förändringar som ständigt sker med vårt 

klimat. En orsak som har gett upphov till de ökade klimatförändringarna är 

växthuseffekten.  

  
Trots att vi människor är väl medvetna om de risker som växthuseffekten med-

för, är den stora frågan hur vi ska få ett ökat miljöetiskt tänkande att leda till en 

bättre värld för oss alla. Den viktigaste förändringen som vi bör genomföra för 

människans fortsatta existens är en minskning av koldioxidutsläppen, vilket i sin 

tur innebär en förändring av människans livsstil. 

 

 

Frågan jag har fokuserat på: 

 

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

Växthuseffekten 
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Vad är klimat? 

Klimatet kan delas in i fem delar: havet, atmosfären, landmassor, kryosfären och 

biosfären. Den del av klimatet som är av störst betydelse för växthuseffekten är 

atmosfären. Atmosfären består av flera olika gaser där kväve och syre är de två 

dominerande. 

 
Atmosfären 

 
Atmosfären är som sagt den viktigaste delen i klimatsystemet. Delarna som 

atmosfären består av är troposfären som finns längst ner, sen kommer stratosfä-

ren, mesosfären och termosfären. Gassammansättningen utgörs till 99 % av 

kväve och syre.  

   Jordens befolkning ökar ständigt vilket har gett upphov till klimatförändringar 

i vår atmosfär pga. att vi använder fossila bränslen t.ex. olja och kol. (Henriksen 

Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 50-52). 

 

Växthuseffekten 
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som behövs för allt liv här på jorden. 

Atmosfären fungerar som ett tak som både släpper igenom sol strålning men 

absorberar även värmestrålning från marken. 

 

Då vi använder fossila bränslen dvs. olja, kol och naturgas frigörs koldioxid. När 

koldioxiden kommer ut i luften stannar den kvar i atmosfären. Här stannar den 

en längre tid och hindrar då värmen från jorden att stråla ut i rymden. (Henrik-

sen Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 65). 

 
Värmen som strålar ut från solen mäts i våglängd. Ju varmare det är desto korta-

re blir våglängden, men även mer energirik. Då det är kallt blir våglängden lång 

och mindre energirik. Atmosfären har svårt att absorbera den kortvågiga strål-

ningen, långvågig strålning absorberas lättare. ( Sjögren Conny. Föreläsning. 

28/10-2002). 
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Av den strålning som solen strålar ut så upptar jorden 70 % och det absorberas i 

jordytan och värmer upp jorden. ( Sjögren Conny. Föreläsning.  28/10- 2002). 

Jorden skickar tillbaka ca 30 % av solens strålning och det är sjöar, hav, is och 

snö som reflekterar tillbaka. Det är växthusgaserna som håller värmen kvar och 

gör så att det blir varmare på marken. Alla gaserna i atmosfären absorberar strål-

ning.  Strålningen som kommer från jorden absorberas dock relativt bra av de 

naturliga växthusgaserna som t.ex. vatten, koldioxid, ozon, lustgas och metan.( 

Henriksen Thormod, Kaneström Ingolf. 2000,s 59-65). 

 

 

 

Vad är konsekvensen av den ökade växthusef-

fekten? 

 

Höjningen av havsnivån. 
Havsnivån har under de senaste 100 åren stigit med ca 18cm, vilket kan bero på 

den temperaturhöjning som växthuseffekten orsakar. Isberg som smälter och 

smältvatten från land som rinner ut i haven ökar vattenmängden samt att då 

vattentemperaturen stiger utvidgar sig vattnet. ( Henriksen Thormod, Kaneström 

Ingolf. 2000, s 110-111). Forskare har kommit fram till att havsnivån kommer 

att stiga ca 50 cm under det kommande århundradet, vilket skulle påverka vissa 

områden i världen väldigt hårt, t.ex. Maldiverna, Bangladesh och Nederländer-

na. ( Henriksen Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 115). 

 
När man talar om jordens ismassor så är det skillnad på ismassor på land och 

ismassor som flyter i haven. Ismassorna som flyter i haven påverkar inte havsni-

vån i så stor bemärkelse. Skulle däremot de ismassorna som är på land smälta 

och vattnet rinna ut i haven så skulle följden bli en ökad havsnivå. ( Henriksen 

Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 110-111). 
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Då temperaturen passerar 4ºC utvidgar sig vattnet. Detta innebär att en ökad 

temperatur i vattnet skulle medföra en höjning av havsnivån. ( Henriksen Thor-

mod, Kaneström Ingolf. 2000, s 113-114)  
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Åtgärder för att minska växthuseffekten 
 

Minskade utsläpp av växthusgaser 
I debatten kring den ökade växthuseffekten diskuteras om man bör göra något åt 

det eller inte. Två synsätt diskuteras där det ena innebär att de forskarna kommit 

fram till är inte pålitlig fakta för att göra något åt växthuseffekten. Istället säger 

man att man ska vänta och låta forskarna forska i det mer för att få en bättre 

kunskap om problemet. Det andra synsättet innebär att man blundar för proble-

men och påstår att klimatprognoserna är opålitliga, det kan då inträffa så pass 

allvarliga naturkatastrofer så att är tvungen att göra något år det.(Henriksen 

Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 122). 

När vi människor inte kan påverka mängden av den viktigaste växthusgasen, 

vattenånga, så innebär de flesta förslagen till åtgärder att minska de övriga växt-

husgaserna, främst koldioxid. Det totala utsläppet av koldioxid i atmosfären är 

per år omkring 157 GT rent kol och ökar med ungefär 1,4 ppm/år (ppm innebär 

antal molekyler i en avgränsad volym). Av det totala utsläppet är vi människor 

bara ansvariga för 3,8 % (6 GT/år), vilket kommer från utsläpp av fossila bräns-

len. Under de senaste 50 åren har utsläppen tredubblats. ( Henriksen Thormod, 

Kaneström Ingolf. 2000, s 123) 
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Sammanfattning 
 
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som behövs för allt liv här på jorden. 

Atmosfären fungerar som ett tak som både släpper igenom solstrålning, men 

även absorberar värmestrålning från marken. (Henriksen Tormod, Kaneström 

Ingolf. 2000, s 59) 

 

Vi människor har en stor påverkan på den ökade växthuseffekten. För att få en 

hållbar utveckling krävs det en kraftig reducering av användningen av fossila 

bränslen. Trots att en minskning bör ske är det viktigt att tänka på att en viss 

användning är nödvändig. Ett liv på jorden utan växthuseffekten är inte möjligt. 
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Bilaga 7 Stanislavs text 
 
 

Är avveckling verkligen det bästa? 
 
Många frågar sig idag varför vi måste avveckla kärnkraften, istället för att göra 

den effektivare och säkrare? Men man frågar sig aldrig, vad kärnkraften drivs 

med. Det är uran, vilket är en ändlig källa. Som betyder att för eller senare kom-

mer vi att vara tvungna att avveckla kärnkraften vare sig vi vill det eller ej.  

 

En annan sak vi inte tänker på är att det inte bara är kärnkraften som är farligt 

utan också hur man bryter fram uran. Denna process är både krävande för män-

niskor, ekonomin och naturen. Man använder koncentrerad svavelsyra till att ta 

fram uran. I samband med uranbrytningen uppstår också massor av radioaktiva 

slaggprodukter.  

 

De som bryter uran vet att dessa slaggprodukter är radioaktiva därför späder 

man ut slaggprodukterna och säger att de är låg aktiva. Vilket betyder att de inte 

behöver ta hand om det som de lämnar kvar efter sig. Det kanske låter bra att 

slaggprodukterna är låg aktiva, men det spelar ingen roll för mängden är precis 

samma, det är bara det att det är mera utsprid. Som betyder att problemet kvar-

står och dessutom är det mer man måste ta hand om. 

 

Människor oroar sig väldigt mycket om att det kommer att vara dyrt att köpa el 

när kärnkraften är avvecklad. Och det är endast för vi har blivit för bekväma 

med alla våra hjälpmedel. Så nu ser vi oss inte som en del av naturen utan, som 

någon som kan styra det. Därmed har vår syn på hållbar utveckling också änd-

rats. Det är ”människors välbefinnande som är det slutliga målet för all miljö- 

och utvecklingspolitik” (Stenmark 2000: 29), och inte naturens. 

 

De som driver kärnkraften, och våra kära politiker påstår att det inte går att er-

sätta kärnkraften. Eller kanske inte att det inte går men att det är svårt att göra, 

och att det kommer att ta tid. När man säger att det finns vindkraftverk och 
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solkraftverk och förbränning av biomassa, säger våra experter att det räcker bara 

inte till för att kunna ersätta kärnkraften. Men varför tänka så smått. D.v.s. att 

man ska använda bara en energi källa för att ersätta kärnkraften, när man kan 

använda alla för att göra det. Jag kan förstå varför man inte vill avveckla kärn-

kraften. Det är ju för att dagens solkraftverk och vindkraftverk är både dyra och 

ger lite el, men jag tror att om det verkligen skulle behövas så skulle man kunna 

utveckla dessa energiformer så att de blir effektivare och biligare. Vem vet de 

skulle kanske kunna ge mer el åt oss än kärnkraften. 

 

Man kan inte heller säga att det är för svårt att utveckla de alternativa kraftver-

ken. Allt handlar om vilja. Har vi lyckats sätta en människa på månen, så kan vi 

utveckla de alternativa kraftverken också. Det som jag ser som problem här, är 

att människor är alldeles för giriga. Alla vet att det kostar att utveckla något. 

Därför tycker vi att så länge det finns ett sätt att tillverka energi på, så varför ska 

vi utveckla något. Det kommer dessutom att kosta oss pengar. Här kan jag djärvt 

påstå att kärnkraften inte är så billig som man vill få det till.  

 

Man räknar inte med kostnader för uran brytningen, inte heller för slutförvaring 

av avfallet, och det är inte lite avfall. En genomsnittlig reaktor producerar 30 ton 

avfall per år. Sverige har redan idag 5000 ton avfall som man inte riktigt vet vad 

man ska göra av. Det finns olika förslag på hur man ska förvara avfallet men 

inget alternativ är tillräckligt bra. Eftersom det rör sig om så ofantligt stora tids-

rum. Dessutom är varje alternativ väldigt kostsamt. Utan att nämna vilka konse-

kvenser detta kommer att innebära för naturen och oss människor. 

 

Om vi ska kunna uppnå hållbar utveckling, bör vi sluta tänka i banor ”jag och 

mitt”. Och börja tänka i banor ”vi och vårt”. Vad jag menar med detta är att vi 

inte ska tänka så kortsiktigt. Vi ska tänka på våra barn och deras barn och de 

hundra näst kommande generationer. Därför borde vi avveckla kärnkraften så 

fort som möjligt. Med detta menas inte att vi ska avveckla den nu, men att vi ska 

lägga upp en plan på hur detta ska gå till och följa den också. Utan att komma 

med ursäkter att nu har vi inte råd till detta därför bör vi vänta något år till. För 

att om man håller på, på detta viset kommer kärnkraften aldrig att bli avvecklad, 
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eftersom man alltid kommer på nya ursäkter. Vi ska inte heller glömma att kärn-

kraften kommer att straffa sig senare, på ett eller annat sätt. 
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