
 

 

1 

   
 

 

Licentiatavhandling i svenska språket 

21 maj 2015 
 

 

 

 

 

 

Som man frågar får man svar 
Andraspråksstudenter möter lärares krav i hemtentor 

 
 

Patricia Staaf 
 
 
 
  
Handledare: professor Gunilla Byrman, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet 
Biträdande handledare: professor Lena Ekberg, Centrum för tvåspråkighetsforskning, 
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 
Opponent: universitetslektor Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 
Stockholms universitet 
 
 
 



 

 

2 

Innehållsförteckning 
Förord ................................................................................................................................................................. 5 

1 Inledning ............................................................................................................................................................... 6 
1.1 Tvåspråkighet och andraspråk ...................................................................................................................... 7 
1.2 En akademisk utbildningsdiskurs ................................................................................................................. 8 
1.3 Syfte och forskningsfrågor ........................................................................................................................... 9 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................................ 11 
1.5 Avhandlingens disposition ......................................................................................................................... 12 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................................. 13 
2.1 Konkurrerande diskurser inom svensk högre utbildning ............................................................................ 13 
2.2 Breddad rekrytering – ett uppdrag för lärosätena ....................................................................................... 14 
2.3 Andraspråksstudenter i svensk högskoleutbildning .................................................................................... 15 

2.3.1 Behörighet i svenska för högskolestudier........................................................................................... 17 
2.4 Bolognaprocessen ....................................................................................................................................... 18 

2.4.1 Lärandemål och konstruktiv länkning ................................................................................................ 19 
2.5 Hemtentor som text och examinationsform ................................................................................................ 20 
2.6 Motiv och utgångspunkter för studien ........................................................................................................ 22 

3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning .............................................................................................. 23 
3.1 En sociokulturell syn på språk .................................................................................................................... 23 

3.1.1 Kritisk diskursanalys .......................................................................................................................... 24 
3.1.2 Academic Literacies........................................................................................................................... 25 

3.2 En funktionell syn på språk ........................................................................................................................ 26 
3.3. Tidigare forskning ..................................................................................................................................... 27 

3.3.1 Forskning om akademiskt skrivande .................................................................................................. 27 
3.3.2 Forskning om avancerad andraspråksanvändning i olika kontexter ................................................... 28 
3.3.3 Forskning om akademiskt skrivande på andraspråk .......................................................................... 31 
3.3.4 Forskning om breddad rekrytering ..................................................................................................... 31 

3.4 Teoretiska begrepp ..................................................................................................................................... 32 
3.4.1Språkhandlingar och språkfunktioner ................................................................................................. 32 
3.4.2 Skribentroller ..................................................................................................................................... 33 
3.4.3 Stance och positionering .................................................................................................................... 34 
3.4.4 Skribentens uttryck för identitet ......................................................................................................... 34 
3.4.5 Interimspråk och målspråk ................................................................................................................. 35 
3.4.6 Akademiska diskursiva krav och akademiskt språkbruk ................................................................... 35 
3.4.7 Taxonomier för kunskap .................................................................................................................... 36 

3.5 Summering ................................................................................................................................................. 38 
4 Material och metod ............................................................................................................................................. 40 

4.1 Utbildning och examinationer .................................................................................................................... 40 
4.1.1 Undersökningsgruppen ...................................................................................................................... 40 
4.1.2 Studenter för näranalys ...................................................................................................................... 41 

4.3 Material ...................................................................................................................................................... 42 
4.3.1 Metod för materialinsamling .............................................................................................................. 42 
4.3.2 Insamlat material ................................................................................................................................ 43 

4.4 Metod för analys ......................................................................................................................................... 44 
4.4.1 Metod för analys av uppgiftsinstruktioner ......................................................................................... 44 
4.4.2 Metod för analys av studenternas provsvar ........................................................................................ 45 

4.5 Metod- och materialkritik ........................................................................................................................... 46 
5 Hemtentornas diskursiva praktik ......................................................................................................................... 47 

5.1 Den aktuella utbildningen ........................................................................................................................... 47 
5.1.1 Lärandemål ........................................................................................................................................ 47 
5.1.2 Examinationsformer ........................................................................................................................... 49 

5.2 Studenterna ................................................................................................................................................. 49 
5.2.1 Studenternas språkanvändning ........................................................................................................... 51 
5.2.2 Studenternas tankar om skrivande ..................................................................................................... 51 

5.3 Studieframgång i undersökningsgruppen ................................................................................................... 53 
6 frågor och uppgiftsinstruktioner .......................................................................................................................... 57 

6.1 Lärarnas anvisningar och krav på formalia................................................................................................. 57 
6.1.1 Förväntningar på anpassning till akademiska skriftspråksnormer ..................................................... 58 



 

 

3 

6.2. Vad ska göras? Uppgiftsformuleringar i ljuset av Blooms taxonomi ........................................................ 60 
6.3 Analys av första och fjärde hemtentan ....................................................................................................... 64 

6.3.1 Första hemtentan ................................................................................................................................ 64 
6.3.2 Fjärde tentan ...................................................................................................................................... 66 
6.3.3 Sammanfattande kommentarer om de två tentorna ............................................................................ 68 

6.4 Spår av diskurser och lärandemål ............................................................................................................... 69 
6.5 Summering ................................................................................................................................................. 70 

7 Strategier att göra det förväntade ........................................................................................................................ 72 
7.1 Att möta efterfrågade språkfunktioner ........................................................................................................ 72 

7.1.1 Definiera – svar på första kortfrågan ................................................................................................. 73 
7.1.2 Redogöra för och resonera kring – svar på första mellanfrågan ........................................................ 74 
7.1.3 Resonera kring och anknyta till – svar på första essäfrågan .............................................................. 77 
7.1.4 Reflektera och anknyta till litteratur – fjärde tentans första essäfråga ............................................... 79 

7.2 Strategier för att uppfylla diskursiva krav och bedömningskriterier .......................................................... 80 
7.2.1 Redogörande och uttömmande ........................................................................................................... 80 
7.2.2 Självständigt och autentiskt ............................................................................................................... 81 
7.2.3 Precist och relevant ............................................................................................................................ 81 
7.2.4 Personlig röst ..................................................................................................................................... 82 
Närvaro i metatext ...................................................................................................................................... 84 
Egna erfarenheter ........................................................................................................................................ 84 
Positionering ............................................................................................................................................... 85 

7.3 Skribentroller i tentasvaren ......................................................................................................................... 87 
7.3.1 Språkliga krav på de olika rollerna .................................................................................................... 91 

7.4 Summering ................................................................................................................................................. 94 
8 Att möta högskolan på ett andraspråk ................................................................................................................. 95 

8.1 Fem studenter för näranalys av provsvar .................................................................................................... 95 
8.1.1. Analys ............................................................................................................................................... 96 

8.2 Skribentroller i utvalda studenters provsvar ............................................................................................... 96 
8.2.1 Adriana .............................................................................................................................................. 97 
8.2.2 Besjana ............................................................................................................................................... 99 
8.2.3 Celia ................................................................................................................................................. 101 
8.2.4 Durdana ............................................................................................................................................ 104 
8.2.5 Elena ................................................................................................................................................ 105 

8.3 Summering ............................................................................................................................................... 107 
9 Slutdiskussion ................................................................................................................................................... 110 

9.1 Studiens resultat........................................................................................................................................ 110 
9.1.1 Lärarnas frågor och krav – studenternas förståelse av diskursen ..................................................... 110 
9.1.2 Som man frågar får man svar ........................................................................................................... 111 
9.1.3 Mer likheter än skillnader mellan första- och andraspråksstudenter ................................................ 112 

9.2 Andraspråkstudenter i högskolediskursen ................................................................................................ 114 
9.3 Vidare forskning ....................................................................................................................................... 115 
9.4 Skrivpedagogiska utsikter på högskolan .................................................................................................. 116 

Summary .............................................................................................................................................................. 119 
Litteratur .............................................................................................................................................................. 123 
Bilaga 1- Studentenkät ......................................................................................................................................... 128 
Bilaga 2 - Hemtentornas Frågor ........................................................................................................................... 130 

Första hemtentan ............................................................................................................................................ 130 
Andra hemtentan ............................................................................................................................................ 132 
Tredje hemtentan ............................................................................................................................................ 133 
Fjärde hemtentan ............................................................................................................................................ 134 

Bilaga 3 – Adrianas texter .................................................................................................................................... 136 
Bilaga 4 – Besjanas texter .................................................................................................................................... 139 
Bilaga 5 – Celias texter ........................................................................................................................................ 142 
Bilaga 6 – Durdanas texter ................................................................................................................................... 144 
Bilaga 7 – Elenas texter........................................................................................................................................ 145 
 
 



 

 

4 

 

Figurförteckning 
 

Figur 1. Schematisk bild över forskningsfrågorna och de tre analyserna .............................................................. 11 

Figur 2. Analyserade texter i dialog ...................................................................................................................... 24 

Figur 3. Diskursdimensioner (efter Fairclough 2010:133) .................................................................................... 25 

Figur 4. Skribentroller (efter Hood 2004:184) ...................................................................................................... 33 

Figur 5. Blooms reviderade taxonomi (efter Pettersen 2008:276) ........................................................................ 37 

Figur 6. SOLO-taxonomin (efter Biggs & Tang 2011 och Pettersen 2008) .......................................................... 37 

Figur 7. Centrala begrepp för textanalysen och hur de förhåller sig till varandra ................................................. 39 

Figur 8. Interaktion mellan lärandemål, examinationsuppgift och studenttext ..................................................... 44 

Figur 9. Förekommande roller i studenttexterna (fritt efter Hood 2004 och Ivanič 1998) .................................... 88 

Figur 10. Skribentroller i provsvar i förhållande till nivåerna i Blooms taxonomi i denna studie ........................ 90 

Figur 11. Skribentroller i provsvar i förhållande till nivåerna i SOLO-taxonomin i denna studie ........................ 90 

 
 

 
Tabellförteckning 

 
Tabell 1. Nybörjarstuderande med utländsk bakgrund vid universitet och högskolor läsåret 2007/2008 ............. 16 

Tabell 2. Studenter som besvarat enkäten ............................................................................................................. 41 

Tabell 3. Insamlat textmaterial från den utvalda undersökningsgruppen .............................................................. 43 

Tabell 4. Bakgrundsmaterial ................................................................................................................................. 43 

Tabell 5. Studenter som angivit svenska som förstaspråk ..................................................................................... 50 

Tabell 6. Studenter som angivit annat språk än svenska som förstaspråk ............................................................. 50 

Tabell 7. Studenters definition av språkanvändning ............................................................................................. 51 

Tabell 8. Betyg på alla undersökta hemtentor ....................................................................................................... 54 

Tabell 9. Betyg på undersökningsgruppens tentor ................................................................................................ 55 

Tabell 10. Resultat i de olika studentgrupperna .................................................................................................... 55 

Tabell 11. Resultat för studenter med tidigare erfarenhet av akademiska studier ................................................. 55 

Tabell 12. Förekommande frågeord och uppmaningar i frågeformuleringar i tenta 1–4 ...................................... 60 

Tabell 13. Blooms taxonomi ................................................................................................................................. 61 

Tabell 14. Efterfrågade språkfunktioner i tenta 1–4 i förhållande till Blooms taxonomiFel! Bokmärket är inte 

definierat. 
Tabell 15. Uppgiftsinstruktioner i samtliga frågetyper i förhållande till Blooms taxonomi ................................. 62 

Tabell 16. Uppgiftsinstruktioner i kortfrågor i förhållande till Blooms taxonomi ................................................ 63 

Tabell 17. Uppgiftsinstruktioner i mellanfrågor i förhållande till Blooms taxonomi ............................................ 63 

Tabell 18. Uppgiftsinstruktioner i essäfrågor i förhållande till Blooms taxonomi ................................................ 64 

Tabell 19. Efterfrågade språkfunktioner i tenta 1 och 4 ........................................................................................ 68 

Tabell 20. Antal ord i provsvar på kortfråga ......................................................................................................... 73 

Tabell 21. De 5 utvalda studenternas anpassning till uppgiftsinstruktionen i essäfrågan i första tentan ............. 108 
 
 



 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Förord 
Med denna avhandling hoppas jag kunna bidra med kunskaper och infallsvinklar till studen-
ters akademiska skrivande i allmänhet och andraspråksstudenters skrivande i synnerhet. Jag 
har skrivit i förhoppningen att finna läsare inte bara bland redan språkfrälsta utan även bland 
andra kollegor som i lärarrollen möter studenter med olika språkbakgrund.  

Det är många som har del i att det faktiskt blev en avhandling. Jag vill först och främst rik-
ta ett stort och varmt tack till min handledare Gunilla Byrman som med beslutsamhet och stort 
tålamod lotsat mig genom skrivprocessen och också visat stor förståelse då allt inte blivit som 
tänkt. Tack för allt jag fått lära mig på vägen! Tack också till min biträdande handledare Lena 
Ekberg och min tidigare biträdande handledare Jean Hudson som bidragit med kloka syn-
punkter och nya perspektiv. 

Jag vill även tacka mina kollegor i doktorandgruppen i Växjö som välkomnat en Malmöbo 
i seminariet och bidragit med frågor och textkommentarer medan jag sökt mig fram mot det 
som nu är en färdig text. Tack även till kollegor på institutionen för svenska språket vid 
Linnéuniversitetet som fått mig att känna mig välkommen vid mina besök i Växjö. Jag vill 
rikta ett särskilt tack till Sofia Ask som ställde upp som diskutant på slutseminariet och som 
med kloka kommentarer och kritiska frågor förde mig vidare mot målet. Tack även Solveig 
Hammarbäck och Alan Crozier för hjälp med språkgranskning. 

Denna avhandling hade aldrig blivit till om inte Malmö högskola generöst bidragit med ar-
betstid i min tjänst och, ännu viktigare, stöd och uppmuntran från högskolans ledning, från 
nya och gamla chefer och från kollegor på institutionen för Språkstudier och på Centrum för 
akademiskt lärarskap. Nu till sist är projektet i hamn! 

Det har fått ta sin tid för det finns trots allt sådant som är viktigare än avhandlingsskriv-
ande. Det allra viktigaste är min familj: Björn, Ludvig och Truls. Tack för att ni finns och för 
att ni haft tålamod med alla de kvällar och helger jag suttit vid datorn. Tack också mamma 
Anna Maria som hjälp till med översättning av den engelska sammanfattningen men 
framförallt med stöd i vardagen när det behövts.  
 
Malmö i april 2015 
Patricia Staaf 



 

 

6 

1 INLEDNING  

”Det är ju strukturell diskriminering!” utbrast en kollega då han räckte över undersöknings-
gruppens resultat på den tenta han rättat och som ingår i denna studie. Anledningen till detta 
var att han för första gången såg på tentaresultaten i förhållande till om studenterna som skri-
vit tentan hade svenska som sitt första- eller andraspråk. Lärarens förvåning speglar det fak-
tum att vi sällan ser på användningen av andraspråk för studier på ett systematiskt sätt för att 
finna eventuella mönster. Ett mönster iakttogs av läraren; om hans spontana förklaring sedan 
är korrekt eller inte kan diskuteras. 

Denna studie är en undersökning av språkbruk i hemtentor på en samhällsvetenskaplig 
högskoleutbildning. Utifrån lärandemål, uppgiftsinstruktioner och frågeformuleringar analys-
eras provsvar skrivna av studenter med svenska som första- respektive andraspråk. Studien bi-
drar till förståelsen av hur hemtentor fungerar som arena för insocialisering i en akademisk 
diskurs och hur studenter i allmänhet, och studenter med svenska som andraspråk i synnerhet, 
möter diskursiva krav på tillämpning av språkfunktioner och skribentroller. 

Andelen studenter med utländsk bakgrund som studerar på svenska lärosäten ökar som en 
effekt av att fler gymnasieungdomar har svenska som andraspråk. Lärosätenas arbete med att 
bredda rekryteringen till högre utbildning bidrar också till att studenter med svenska som 
andraspråk numera är snarare är regel än undantag på svenska universitet och högskolor. 
Trots detta finns det inte mycket forskning gjord, varken om användning av svenska som an-
draspråk som studiespråk eller om andraspråksstudenters studieframgång på svenska hög-
skoleutbildningar. Behovet av ett andraspråksperspektiv på forskning om studenters skrivande 
och insocialisering i en akademisk miljö påpekas i Vetenskapsrådets översikt av forsknings-
fältet flerspråkighet (Hyltenstam, Axelsson och Lindberg 2012:426).  

Men vad vet vi om studenters skrivande på svenska som andraspråk inom högre utbildn-
ing? Vi kan konstatera att studenter som möter högskolans texter och språkanvändning på sitt 
andraspråk har en dubbel utmaning eftersom de förväntas bemästra såväl det svenska språket 
som det akademiska språkbruket. Alla nybörjare på högskolan behöver insocialiseras i den ak-
ademiska världen. Olika förmågor behövs för att hantera de akademiska diskurserna. En för-
måga som alla nya studenter, oavsett språkbakgrund, behöver tillägna sig är att hantera de 
olika akademiska språkfunktionerna. Det är välkänt att olika språkfunktioner ställer olika krav 
på språkanvändning och kan innebära särskilda svårigheter för andraspråksanvändare (Ekerot 
2011, Lindberg 2006). Studenter som har svenska som andraspråk ska utveckla samma kogni-
tiva färdigheter som studenterna med svenska som förstaspråk och samtidigt på egen hand vi-
dareutveckla andraspråket så att det motsvarar högskolestudiernas kognitiva nivå och krav på 
språkanvändning. 
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I och med det nya kvalitetsgranskningssystemet för högre utbildning som infördes 2011 
läggs det allt större vikt vid utbildningarnas resultat (UKÄ 2014c). Då många utbildningar har 
skriven text som slutprodukt förs en diskussion om skriftspråkets betydelse för bedömningen 
av studenters prestationer inte bara i examensarbeten utan under hela utbildningstiden. Exami-
nerande texter som skriftliga inlämningsuppgifter, rapporter och hemtentor innebär för många 
studenter en möjlighet att utveckla förmågan till akademiskt skrivande inför den stora uppsats 
som avslutar många utbildningar.  

Man kan invända att språkanvändning i examinationer är så speciell form att det inte finns 
anledning att studera den. Dock anser jag att just det faktum att studentens språkanvändning 
bedöms och påverkar studieframgången gör det särskilt relevant att studera språkbruk i skrift-
liga examinationer.  

Eftersom denna avhandlings huvudsakliga frågeställningar rör andraspråksanvändning i en 
inom akademisk utbildning vill jag diskutera begreppen tvåspråkighet, andraspråk och akade-
misk diskurs och hur jag definierar dem, innan jag närmare redogör för studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

1.1 Tvåspråkighet och andraspråk 
I min undersökning studerar jag skrivande på svenska som första- eller andraspråk; vissa stu-
denter kan ha fler andraspråk, men detta är inte relevant för de frågor jag ställer. Därför 
kommer jag i detta avsnitt att tala om tvåspråkiga studenter även om de behärskar flera språk.  

Det finns många definitioner av tvåspråkighet: ”nästan lika många som det finns forskare 
som har sysslat med tvåspråkighet” (Skutnabb-Kangas 1981:83). En förklaring till att defini-
tionerna varierar är enligt Skutnabb-Kangas att de utgår från olika aspekter av tvåspråkighet, 
nämligen ursprung, kompetens, funktion och attityd (Skutnabb-Kangas 1981:84). Min studie 
tar avstamp i en attityd som betraktar tvåspråkighet inom utbildningen som ett undantag och 
ett problem, fast tvåspråkighet är regel på högskolan numera och kan vara en tillgång för både 
studenten och studiemiljön. Inriktningen för studien är andraspråk i funktion, eftersom jag 
undersöker hur språkanvändning fungerar i en specifik situation, skriftlig examination på en 
högskoleutbildning. Det vill säga funktionen i enspråkiga och tvåspråkiga studenters språkan-
vändning i texter som är skrivna i interaktion med examinerande lärares instruktion. Särskilt 
undersöks språkfunktionen i texter skrivna av studenter, som har svenska som andraspråk.  

Med andraspråk avses ett språk som individen har tillägnat sig genom inlärning i en miljö 
där språket används som huvudsakligt kommunikationsspråk till skillnad från främmande 
språk som lärts in i en miljö där språket inte används för kommunikation, som till exempel 
undervisning i spanska i svensk skola (Abrahamsson 2009:14). Tillägnandet av ett andraspråk 
kan ha omfattat formell inlärning genom skolundervisning men behöver inte göra det. Hur de 
studenter som ingår i undersökningen tillägnat sig svenska har inte noterats utöver deras stu-
dier på gymnasienivå. 

I dagens svenska samhälle finns ett otal varianter av individers språk och språkanvändning, 
varför en strikt uppdelning mellan svenska som första- och andraspråk knappats låter sig göra. 
Detta har uppmärksammats av bland andra Fraurud & Boyd (2006), som undersökt distink-
tionen infödda respektive icke-infödda talare och konstaterar att en strikt uppdelning antingen 
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skulle resultera i två mycket heterogena grupper eller i uteslutning av många språkanvändare i 
forskningsstudier och samhällsdebatt, då de varken motsvarar definitionen för infödd eller 
icke-infödd talare. Johansson Kokkinakis & Magnusson (2006) har utifrån det resonemanget 
beskrivit skillnaden mellan gymnasisters skrivande på första- respektive andraspråk som en 
glidande skala utan tydlig gräns mellan de två skribentkategorierna. Detta är en beskrivning 
som troligen också kan gälla för den studentgrupp som jag undersökt. Medveten om att det 
innebär en förenkling kommer jag dock att använda begreppet andraspråksstudenter i denna 
studie. 

Utifrån de olika aspekter av begreppen tvåspråkighet och andraspråk definierar jag två-
språkiga studenter som studenter som själva angett att de använder mer än ett språk för olika 
funktioner och situationer i sin vardag. Majoriteten av de studenter som motsvarar den defini-
tionen har angett ett annat språk än svenska som sitt förstaspråk, men det är värt att notera att 
några av studenterna angett svenska som sitt första språk och uppger att de använder ett annat 
språk i hemmet och bland vänner. Det innebär att tvåspråkiga studenter enligt min definition 
omfattar både studenter som betraktar svenska som sitt andraspråk och de som betraktar sven-
ska som sitt förstaspråk. För att undvika missförstånd kommer jag att använda andraspråks-
studenter om de studenter som betraktar svenska som sitt andraspråk och vars akademiska 
skrivande undersöks i denna avhandling.  

1.2 En akademisk utbildningsdiskurs 
 Det andra centrala begreppet för denna undersökning är akademisk diskurs. Diskurser både 
speglar och konstituerar olika gruppers uppfattning om världen liksom hur makt och inflytan-
de fördelas inom social grupper. Diskurser speglas i det språkbruk som används inom sociala 
grupper (Fairclough 1992). Med akademisk diskurs avses i denna avhandling det sätt att tänka 
på, tala om och förstå världen som utmärker verksamhet förknippad med universitet och hög-
skolor. Den akademiska diskursen är formad av den högre utbildningens syfte att producera 
ny kunskap (Hyland 2009).  

Hyland påpekar att även om det finns en överordnad akademisk diskurs består den i sin tur 
av flera olika deldiskurser. Ett sätt att identifiera deldiskurser inom den akademiska diskursen 
är att utgår från de vetenskapliga fält som är föremål för verksamheten som specifika ämnen 
eller discipliner. Hyland beskriver detta som ”academic discourse communites” (2009:58 ff).  

Ett annat sätt att definiera deldiskurser är utifrån den akademiska verksamhetens syfte och 
målgrupp. Hyland delar på detta sätt upp den akademiska diskursen i en forskningsdiskurs, en 
populärvetenskaplig diskurs, en undervisningsdiskurs och en studentdiskurs (2009:67 ff). För 
svenska förhållande kan en uppdelning göras utifrån lärosätenas tredelade uppdrag: forskning, 
utbildning och samverkan. Utbildningsdiskursen, som denna avhandling undersöker, omfattar 
därmed både undervisningsdiskursen och studentdiskursen. 

Studentdiskursens språkbruk utmärks av att syftet är kunskapskonsumtion och kunskaps-
återgivande snarare än av kunskapsproduktion. På motsvarande sätt utmärks undervisnings-
diskursen av kunskapsförmedling och kunskapskontroll. Dessutom ska undervisningsdiskur-
sen synliggöra och begripliggöra olika akademiska diskurser som alla utgår från den kun-
skapsbyggande forskningsdiskursen.  
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 Utifrån detta synsätt undersöker jag i denna studie akademiskt skriftspråksbruk inom en 
akademisk utbildningsdiskurs som i sin tur utgörs av dels en undervisningsdiskurs, som om-
fattar examinators frågor och instruktioner liksom utbildningens lärandemål, dels en student-
diskurs som omfattar studenternas provsvar.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till en bättre förståelse av hur studenter 
som har svenska som andraspråk möter högre utbildningars krav på språkanvändning. Studen-
ternas skriftliga språkanvändning utmanas som mest i examinationen, då den kan ha avgöran-
de betydelse för studieframgång eller misslyckande. I min studie kommer jag att undersöka 
vilka strategier flerspråkiga studenter som själva definierar svenska som sitt andraspråk an-
vänder för att möta diskursiva krav i examinerande texter under första året på en högskole-
utbildning.  

Syftet är delvis deskriptivt i den meningen att jag vill bidra till att ge en tydligare bild av 
andraspråksstudenters språkanvändning inom genren. Utöver beskrivningen hoppas jag kunna 
bidra till kunskapen om och förståelsen av andraspråksstudenters strategier för att möta dis-
kursiva krav på språkanvändning inom svensk högskoleutbildning.  

Mina analysverktyg är främst hämtade från den systemiskt funktionella lingvistiken (SFL) 
som fokuserar på språkets funktion och meningsskapande på olika metanivåer i texten (se 
3.2). Inom SFL används begreppen skribentroll respektive läsarroll för att undersöka hur rela-
tionen mellan läsare och skribent framträder i texterna (Holmberg, Karlsson & Nord 
2011:111). Begreppet används också inom didaktisk forskning, till exempel av Nilsson (2002) 
som undersökt elevers lärprocesser i samband med forskningsuppgifter i grundskolans senare 
år. 

Hur studenterna skriver fram sig själva i texterna har relevans för hur studenttexterna be-
döms av examinerande lärare. I en examinerande text ska studenterna demonstrera att de in-
hämtat de kunskaper och färdigheter som efterfrågas. Utöver det bör studentens text återspeg-
la diskursens krav på språkanvändning och de diskursiva skribentroller som studenten för-
väntas inta i sina texter. Dock uppfattar jag att det bland både lärare och studenter ofta saknas 
en medvetenhet om skribentrollernas betydelse för textens funktion. En ökad förståelse för 
skribentroller och hur de kan realiseras språkligt bör kunna leda till bättre kunskap hos lärare 
och studenter. Jag kommer därför i denna avhandlings centrala textanalys främst att under-
söka språkfunktioner och skribentroller i studenters provsvar men även struktur och organisa-
tion av texterna kommer att beaktas. Studentens skrivande måste förstås i förhållande till kon-
texten, vilken utgörs av svensk högskoleutbildning efter 2007 års högskolereform. Den sven-
ska högre utbildningen präglades under början av 2000-talet av stora förändringar dels som en 
effekt av utbildningspolitiska strömningar i omvärlden, dels som en konsekvens av politiskt 
maktskifte i Sverige (Unemar Öst 2009, T. Ekberg 2012). Enbart under mandatperioden 
2006–2010 lade regeringen fram 11 propositioner som rörde högre utbildning (T. Ekberg 
2012). Förändringarna inom högskolan runt millennieskiftet har beskrivits som Kampen om 
den högre utbildningens syften och mål (Unemar Öst 2009), som förs mellan olika utbild-
ningspolitiska diskurser. Som en utgångspunkt för min analys av andraspråksstudenters språk-
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användning kommer jag att med hjälp av annan forskning att kartlägga och redovisa den 
utbildningspolitiska kontext som studenttexterna är tillkomna i för att kunna relatera och 
diskutera resultaten i förhållande till denna. Jag kommer därför att undersöka hur olika 
utbildningspolitiska diskurser kommer till uttryck i styrdokument, som kursplaner med 
lärandemål och examinationsformer och om spår av dessa diskurser blir synliga i 
examinationerna. Jag intresserar mig dels för de krav och bedömningskriterier som gäller för 
examinationerna, dels för de uppgiftsformuleringar som studenterna möter och de 
skriftspråkliga aktiviteter som efterfrågas av dem, både explicit (språkfunktioner) och implicit 
(skribentroller) och hur dessa påverkar studenternas språkanvändning. Begreppen 
språkfunktioner och skribentroller diskuteras mer utförligt i avsnitt 3.5.1. och 3.5.2. Utifrån 
det övergripande syftet söker jag i denna avhandling svar på tre frågor: 

 
x Vilka språkfunktioner och skribentroller finns inskrivna i frågeformuleringarna i hem-

tentor för förstaårsstudenter på ett samhällsvetenskapligt högskoleprogram?  
 
Denna fråga besvaras genom analys av hemtentors uppgiftsformuleringar och bedömningskri-
terier. Resultaten av denna analys utgör grund för min andra forskningsfråga: 
 

x Hur anpassar nybörjarstudenter med svenska som förstaspråk respektive andraspråk 
sina provsvar till efterfrågade språkfunktioner och skribentroller?  

 
För att besvara denna fråga analyseras provsvar skrivna av studenter som definierar svenska 
som sitt första- eller andraspråk, och likheter och skillnader i strategierna för att möta kraven 
diskuteras. Jag är medveten om att det finns en risk att fokusera på det som kan uppfattas som 
ytliga brister i språkanvändning genom att analysen riktas mot det som skiljer andraspråksan-
vändares texter från förstaspråksanvändares, det vill säga det som avviker från förväntad 
språkanvändning. Min utgångspunkt är dock att alla nybörjarstudenter avviker från den för-
väntade språkanvändningen inom den akademiska diskursen. Ask beskriver, med ett begrepp 
hämtat från andraspråksforskningen, studenters texter under utbildningstiden som interimtex-
ter, dvs. texter som är i utveckling mot ett akademiskt målspråk (Ask 2007:25). Andraspråks-
studenternas texter är interimtexter i dubbel bemärkelse: både mot ett svenskt målspråk och 
mot ett akademiskt målspråk. Jag undersöker dem som akademiska interimtexter. Det innebär 
att de typer av avvikelser från akademiskt språkbruk som man kan förvänta sig att finna i tex-
ter skrivna av studenter som har svenska som sitt andraspråk endast diskuteras i de fall jag be-
dömer att de försvårar anpassningen till diskursens språkbruk. 

Eftersom jag betraktar diskursens skribentroller som särskilt relevanta för texternas funk-
tion, och därmed för bedömningen av studenttexterna, och jag särskilt intresserar mig för 
andraspråksstudenters möte med den akademiska diskursen är min tredje forskningsfråga: 

 
x Vilka skribentroller intar andraspråksstudenter i sina provsvar?  

 
Frågan besvaras genom en fördjupad analys i några texter skrivna av studenter med svenska 
som andraspråk.  
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Nedan illustreras grafiskt de tre stegen i analysen och hur de förhåller sig till varandra och 
till mina tre forskningsfrågor.  

 

 
Figur 1. Schematisk bild över forskningsfrågorna och de tre analyserna  
 
Det som förenar analyserna är inriktningen på skribentroller som redskap för anpassning till 
akademiska normer och efterfrågade språkfunktioner. De tre analysernas genomförande be-
skrivs närmare i metodkapitlet 4.4. 

1.4 Avgränsningar 
Studien har jag begränsat till att enbart gälla språkanvändning i skriftliga examinationer i 
hemtentor som består av uppgiftsinstruktion och svar. I centrum för min analys står hemten-
tors instruktioner, frågor och provsvar under första året på utbildningen. Jag intresserar mig 
främst för andraspråksstudenter och deras val av skriftspråkliga strategier för att svara mot 
examinatorernas krav på hur kunskap och förhållningssätt ska uttryckas i den akademiska 
diskursen. Motsvarande texter skrivna av studenter som använt sitt förstaspråk kommer endast 
att användas för att jämföra de strategier som jag identifierar i de båda grupperna, inte för att 
beskriva förstaspråksstudenters möte med det akademiska skrivandet. För detta hänvisar jag 
istället till tidigare forskning, se till exempel Ask (2007).  

Jag kommer inte att studera muntlig kommunikation och inte heller att studera undervis-
ningssituationen. Däremot studerar jag bedömningsformens praktiska tillämpning genom 
språkbruket i uppgifter och svar, däremot inte bedömningen som sådan. 

Jag kommer inte att undersöka andra examinationsformer som förekommer på utbildning-
en och inte heller hemtentor i valbara kurser, eftersom de inte gjorts av hela undersöknings-
gruppen. En annan avgränsning är att inte undersöka undervisningspraktiken eller examina-
tionsformerna som sådana. 
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Jag kommer att undersöka vilka skribentroller som efterfrågas och vilka skribentroller stu-
denterna intar i sina provsvar. Däremot kommer jag inte att undersöka om skribentrollerna är 
förenade med olika läsarroller. 

Studenter som har det gemensamt att svenska inte är deras förstaspråk är en heterogen 
grupp. Hur lång tid de varit i landet varierar liksom förstaspråk, ålder, tidigare utbildning, 
framgång i studier och annat. Därför vill jag identifiera mönster av återkommande drag i 
språkanvändningen i examinerande texter som är oberoende av individuella variationer utöver 
de som har relevans för dem som nybörjarstudenter, dvs. gymnasiebakgrund och eventuella 
tidigare studier. Jag undersöker således inte individuella variationer som förstaspråkets påver-
kan på studenternas svenska eller hur språkanvändningen påverkats av vid vilken ålder de 
kom i kontakt med svenskan.  

1.5 Avhandlingens disposition  
Efter detta kapitel 1, som formulerat problemet och redovisat studiens utgångspunkter, syfte 
och forskningsfrågor, kommer jag i kapitel 2 att redogöra för studiens bakgrund och den 
sociala praktik texterna är tillkomna i. I kapitel 3 presenterar jag de teoribildningar och den 
tidigare forskning som samverkar för att formulera frågor, utforma analysen och tolka resul-
taten. I avhandlingens kapitel 4 beskrivs material och metoder för insamling av material lik-
som metoder för analyser och hur de tre analyserna förhåller sig till varandra. Kapitel 5 kon-
textualiserar studien genom en redovisning av utbildningens diskursiva praktik. Resultat av 
analysen av tentamensuppgifterna redovisas i kapitel 6. Avhandlingens kapitel 7 ägnas resul-
taten av den övergripande textanalysen av första- och andraspråksstudenters anpassning till 
diskursen och efterfrågade språkfunktioner och skribentroller. I kapitel 8 redovisas resultaten 
av näranalysen av skribentroller i ett mindre antal provsvar skrivna av andraspråksstudenter. 
Därefter förs, i kapitel 9, en sammanfattande diskussion utifrån resultaten i denna studie. 
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2 BAKGRUND  

För att ge en bakgrund till min studie kommer jag att i detta kapitel att översiktligt redogöra 
för den kontext de analyserade texterna är tillkomna i. Vid tiden för materialinsamlingen 
präglades svensk högre utbildning av konkurrerande diskurser efter en period av många ut-
bildningspolitiska beslut som förändrat högre utbildning i grunden. Nedan redogör jag kort-
fattat för de utbildningspolitiks beslut som har särskild relevans för denna undersökning: upp-
draget att bredda rekryteringen till högre studier (2.2) och Bolognaprocessen och den nya 
högskolereformen (2.4). I ett avsnitt behandlas andraspråksstudenter inom högre utbildning 
och de förkunskaper i svenska som krävs för behörighet till högskolestudierna (2.3) och i ett 
annat hemtentamen som examinationsform (2.5). I avsnitt 2.6 summeras motiv och utgångs-
punkter för studien.  

2.1 Konkurrerande diskurser inom svensk högre utbildning 
I sin avhandling Kampen om den högre utbildningens syften och mål har Unemar Öst (2009) 
undersökt vilka olika synsätt eller diskurser som präglade högskolepolitiken under perioden 
1992–2007. Unemar Östs undersöker på vilket sätt verksamheten högre utbildning omtalas 
och beskrivs i texter som till exempel statliga utredningar och propositioner och hur språkbru-
ket speglar politiska uppfattningar om verksamhetens syfte (2009:107). Genom analys av 
nationella och europeiska policydokument för högre utbildning identifierar hon fyra diskurser: 
den klassiskt akademiska diskursen, globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen och identi-
tetsdiskursen. Hon definierar diskurserna utifrån hur subjektet, till exempel en student under 
utbildning, positioneras diskursivt och vilka förväntningar som finns på vad detta subjekt ska 
göra. I den övergripande beskrivningen av diskurserna och i denna studie ser även jag studen-
terna som subjekten. 

Den klassiskt akademiska diskursen har som mål att producera kritiskt skolade studenter. 
Därför värnar den klassiska diskursen det vetenskapliga förhållningssätt som bl.a. kommer till 
uttryck i det akademiska skriftspråkets krav på transparens och saklighet. Diskursen är inrik-
tad på kunskapsbyggande, kritiskt tänkande och självständighet, och studenterna betraktas 
som rationellt handlande (2009:115 ff). 

Inom globaliseringsdiskursen är det överordnade syftet att stärka landets internationella 
konkurrenskraft genom att utbilda studenter som ska blir gångbara och framgångsrika på 
arbetsmarknaden. Inom denna diskurs ses studenterna som humankapital (2009:149 ff).  

Demokratiseringsdiskursen mål är att befästa demokrati och rättvisa. Ett medel att nå målet 
är en bredare rekrytering av studenter som ges möjlighet till aktivt deltagande i utbildningen. 



 

 

14 

Diskursens utmärks av ett mångfaldsideal, och studenterna ses som representanter för grupp-
intressen (2009:183 ff). 

Identitetsdiskursen har som mål att bidra till mångkulturell förståelse, vilket görs genom att 
stärka individen genom självkännedom och tolerans. Inom diskursen ses studenten som re-
flexivt handlande, dvs. beredd att utifrån vetenskapligt tänkande kunna omvärdera egna vär-
deringar och kritiskt välja tillhörighet och identitet (2009:209 ff). 

Texterna i mitt material beskrivs och diskuteras med utgångspunkt i dessa fyra diskurser, 
eftersom de förefaller relevanta och användbara i analysen (jfr Unemar Öst 2009:234). För de 
frågor jag ställer i studien är det relevant att studera mötet mellan den klassiskt akademiska 
diskursen och de övriga diskurserna, särskilt demokratidiskursen, som bland annat realisera-
des politiskt genom ett uppdrag till landets högskolor att bredda rekryteringen till högre ut-
bildning, och globaliseringsdiskursen som konkretiserades i den så kallade Bolognaprocessen. 
Resultaten av min studie kommer jag att relatera till Unemar Östs antaganden om de fyra dis-
kurserna. 

2.2 Breddad rekrytering – ett uppdrag för lärosätena 
Sveriges universitet och högskolor har ett uttalat uppdrag att bredda rekryteringen till högre 
studier och motverka social och etnisk snedrekrytering. I Högskolelagens 5 § sägs sedan 2001 
att ”Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” (SFS 
2005:1208).  

I sin kritiska diskursanalys av den högre utbildningens roll i samhället ser Unemar Öst 
(2009) högskolornas uppdrag att bredda rekryteringen som ett resultat av den demokratidis-
kurs som präglade utbildningspolitiken vid millennieskiftet. Det mångfaldsideal som är ut-
märkande för diskursen kom till uttryck i propositionen Den öppna högskolan (regeringens 
proposition 2001/02:15). Den mest påtagliga effekten av propositionen var inrättandet av Re-
kryteringsdelegationen 2002. Delegationen verkade under perioden 2002–2004 och hade som 
uppdrag att stödja lärosätena i arbetet med att minska den sociala och etniska snedrekryte-
ringen. I sin slutrapport Breddad rekrytering – en fråga om visioner, incitament och attityder 
konstaterar delegationen att ”... snedrekrytering är en fråga om klass och social bakgrund men 
[…] den etniska bakgrunden samverkar när det gäller elevers utbildningsval. Etniciteten är 
däremot inte i sig en sorteringsmekanism som påverkar valet att söka till högskola” 
(Rekryteringsdelegationen 2004:9). Annan etnicitet än svensk är inte liktydigt med annat 
språk, men det är rimligt att anta att om lärosätena lyckas minska den etniska snedrekryte-
ringen ökar andelen flerspråkiga studenter. Rekryteringsdelegationens arbete utvärderades 
2006 och man konstaterade att de åtgärder som initierats av delegationen inte i större utsträck-
ning resulterat i systemförändringar, även om de på individnivå gjort stor skillnad (Broady 
2006:133).  

Gruppen studenter med annan etnisk bakgrund än svensk är således en utpekad målgrupp 
för lärosätenas lagstadgade uppdrag att bredda rekryteringen till högre utbildning (SFS 2005:1 
208). Därmed kan studenter med svenska som andraspråk sägas vara en grupp som är önskad 
inom svensk högre utbildning. I debatten om studenters förkunskaper riskerar dock andra-
språksstudenterna att beskyllas för att påverka utbildningens resultat negativt. Uppfattningen 
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att breddad rekrytering kan ha en negativ påverkan på utbildningens kvalitet har framförts 
från politiskt håll, exempelvis då förre utbildningsministern Jan Björklund kommenterade de-
batten om studenters bristande färdigheter: ”Breddad rekrytering var rätt tänkt, men det ledde 
tyvärr till sänkta krav” (Universitetsläraren 7/2013). Samma uppfattning framkommer i hög-
skoleverkets instruktioner till lärosätena inför kvalitetsgranskningen av grundutbildning 
2011–2014. Lärosätena uppmanades lämna in slumpvis utvalda examensarbeten och att göra 
en självvärdering. Som exempel på vad som kan tas upp i självvärderingen anges breddad re-
krytering och av citatet nedan framgår att en framgångsrik breddad rekrytering anses kunna 
påverka utbildningens resultat negativt: 

 
En annan förutsättning som lärosätena har möjlighet att redovisa i självvärderingen är studen-
ternas förutsättningar. Lärosäten som bedriver ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering 
ska inte missgynnas vid utvärderingar. Om ett sådant arbete kan bedömas ha en påtaglig bety-
delse för utbildningens resultat ska det kunna beaktas. (Högskoleverket 2011) 

 

Högskoleverket utgick med andra ord från att ett framgångsrikt arbete med breddad rekryter-
ing med en heterogen studentsammansättnings som resultat, skulle innebära sämre kvalitet på 
studenternas examensarbeten. Målsättningen för arbetet att bredda rekryteringen har dock ald-
rig varit att sänka tillträdeskraven eller nivåerna för vad som anses vara godkända student-
prestationer.  

2.3 Andraspråksstudenter i svensk högskoleutbildning  
Studenter som har svenska som ett av två eller flera språk är en växande grupp på Sveriges 
högskolor, något som dels kan ses som en effekt av högskolornas aktiva arbete med att bredda 
rekryteringen, dels som en effekt av befolkningens sammansättning i stort. Andraspråksstu-
denter är dock osynliga i den statistik över studenter som årligen presenteras av SCB eller 
Högskoleverket (sedan 2013-01-01 Universitetskanslersämbetet: UKÄ). Till skillnad från 
statistiken över elever inom grund- och gymnasieskola som redovisar ”elever med annat 
modersmål än svenska” går ”studenter med svenska som andraspråk” inte att finna i statisti-
ken. Däremot redovisas studenter med utländsk bakgrund, en beteckning som just inte säger 
någonting om individens språkbakgrund. Enligt SCB:s definition av utländsk bakgrund kan en 
student med utländsk bakgrund vara född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar eller själv 
vara född i utlandet (SCB 2012). Det innebär att en student född i utlandet med svenska 
föräldrar räknas till gruppen med utländsk bakgrund. Adopterade med en inrikes född förälder 
räknas till gruppen studenter med svensk bakgrund, medan adopterade med två utrikes födda 
föräldrar räknas till gruppen studenter med utländsk bakgrund. Detta innebär att gruppen om-
fattar relativt nyanlända invandrare men också personer som är födda i Sverige med utrikes-
födda men svensktalande förälder och personer som kommit i mycket tidig ålder och gått hela 
sin skolgång i Sverige. Även om min slutsats är att det inte går att utifrån beteckningen ”med 
utländsk bakgrund” dra några slutsatser om huruvida dessa studenter studerar på sitt första- 
eller andraspråk, kan man förmoda att en stor del av gruppen är andraspråksstudenter. 

I Högskoleverkets rapport Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 
2006–2008 (Inkinen & Furusten 2009) relateras andelen studenter med utländsk bakgrund till 
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befolkningen i lärosätenas huvudsakliga rekryteringsområden. Vid fullständig överensstäm-
melse är jämförelsetalet 1, ett värde under 1 tyder på underrepresentation och ett värde över 1 
på att gruppen är överrepresenterad. I rapporten framgår att bland nybörjarna på svenska läro-
säten läsåret 2007/2008 var andelen med utländsk bakgrund 18 %, vilket motsvarade jämföre-
lsetalet 1,0. Det innebär att det inte längre fanns någon etnisk snedrekrytering till högre ut-
bildning. Författarna iakttog dock skillnader mellan olika typer av lärosäten. Störst andel stu-
denter med utländsk bakgrund finns på högskolor med vetenskapsområde, lägst på de konst-
närliga högskolorna, vilket framgår av tabell 1: 

 
Tabell 1. Nybörjarstuderande med utländsk bakgrund vid universitet och högskolor läsåret 2007/2008 
Lärosäte Andel med utländsk bakgrund 

i procent 
Jämförelsetal utländsk bakgrund 

Hela riket 18 1,0 
Universiteten 17 0,94 
Högskolor med vetenskapsområde 20 1,08 
Övriga högskolor 17 0,93 
Konstnärliga högskolor 10 0,55 
              (Efter Inkinen & Furusten 2009:14) 

 
Läsåret 2010/2011, då materialet för denna undersökning samlades in, uppgick andelen ny-
börjarstudenter med utländsk bakgrund också till 18 %. SCB konstaterar i likhet med Inkinen 
& Furusten att det är stora skillnader mellan olika lärosäten och mellan olika utbildningspro-
gram men också mellan studenternas olika ursprungsländer (SCB 2012). 

I statistik och redovisningar över studenters sociala och etniska bakgrund redovisas dessa 
två faktorer genomgående var för sig. Det går alltså inte att utläsa ur statistiken vilken socio-
ekonomisk bakgrund studenterna med annan utländsk bakgrund har. En sådan uppgift vore re-
levant för diskussionen om studenters möte med den akademiska diskursen och diskursens 
krav på akademisk skriftspråkskompetens. Precis som socioekonomisk bakgrund är betydelse-
full för utbildningsval, så har studenters sociala bakgrund och särskilt familjens utbildnings-
bakgrund större betydelse för insocialisering och utbildningsframgång i högre utbildning än 
etnicitet (Rekryteringsdelegationen 2004, Broady 2006:131). 

Eftersom det inte finns uppgifter om hur många studenters som har svenska som andra-
språk som studiespråk, finns det inte heller uppgifter om studieframgång bland andraspråks-
studenter. Det råder dock en uppfattning om att studenter som inte har svenska som första-
språk ofta har problem med det akademiska skrivandet, trots att de uppfyller kraven på behör-
ighet för högskolestudier (behörighet diskuteras närmare nedan i 2.3.1). En konsekvens är att 
andraspråksstudenter ofta diskuteras som problem eller i varje fall merarbete för lärare och 
lärosäten. Ett uttryck för detta är att de ofta nämns som en särskild målgrupp för de språkverk-
städer som vuxit fram vid svenska lärosäten sedan början av 2000-talet (Blückert 2002). En 
delvis annan bild framträder i den debatt om studenters språkkompetens som följde i kölvatt-
net av ett nytt kvalitetsgranskningssystem 2011 (UKÄ 2014c). Huvudbudskapet i debatten har 
varit att dagens studenter inte är rätt rustade för att möta de krav på språkanvändning den 
akademiska diskursen ställer. Det betonas dock att detta inte är ett andraspråksproblem (se till 
exempel Universitetsläraren 5/13).  



 

 

17 

 För att få en bild av andraspråksstudenternas studieframgång kan den beskrivning Skol-
verket (2005) gjort av skolresultat bland skolelever med utländsk bakgrund ge en uppfattning 
om sambandet mellan studieframgång och andraspråk. Elever med utländsk bakgrund definie-
ras som födda i utlandet eller födda i Sverige med två föräldrar födda i utlandet. Majoriteten 
av dessa elever har sannolikt svenska som andraspråk. 

 Skolverket konstaterar att det är en heterogen grupp med stor variation i skolresultat, men 
konstaterar att det på gruppnivå finns skillnader i skolresultaten mellan elever med utländsk 
bakgrund och infödda elever till de inföddas fördel (2005:6). Skillnaderna accentueras i gym-
nasieskolan, särskilt för de elever som anlänt under grundskoletiden. Skolverket konstaterar 
dock att skillnaderna mellan elever med utländsk bakgrund och infödda elever till stor del kan 
förklaras av skillnader i socioekonomisk bakgrund och inte i elevernas utländska bakgrund i 
sig (Skolverket 2005:10). Beskrivningen bör ha giltighet även för högskolestudenter med ut-
ländsk bakgrund och svenska som andraspråk. 

När det gäller fortsatta studier på högskola kan man anta att skillnaderna accentueras ytter-
ligare alternativt att skillnaderna utjämnas, eftersom de som väljer att fortsätta inom högre ut-
bildning kan antas utgöra ett positivt urval av eleverna.  

 

2.3.1 Behörighet i svenska för högskolestudier 
Sedan mitt material samlades in har en Gymnasiereform (Gy 11) och en ny betygsskala in-
förts. Som en bakgrund till min undersökning vill jag ge en bild av vilken språknivå som 
krävdes för att antas till högre utbildning 2010. Sökande med svenska som sitt förstaspråk an-
sågs behöriga om de hade ett gymnasiebetyg med svenska B, intyg från folkhögskola eller om 
de kunde uppvisa reell kompetens. I Högskoleförordningen reglerades villkoren för antagning 
till högre studier för studenter med svenska som andraspråk så här: ”Den som har annat mo-
dersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska 
som behövs” (Högskoleförordningen 7 kapitlet 6 §). I övrigt hänvisar lagtexten till högskole-
verket för att ”meddela närmare föreskrifter”. I dessa jämställs gymnasieämnet svenska som 
andraspråk med gymnasieämnet svenska. Kravet är godkänt betyg på kurserna A och B, oav-
sett om man läst i gymnasieskolan eller inom gymnasial vuxenutbildning.  

Godkänt betyg på kurserna i svenska och svenska som andraspråk ger alltså båda samma 
behörighet till högskolestudier. Fyra mål i kursplanen i svenska som andraspråk är dock unika 
och har ingen motsvarighet i kursplanen i svenska. De anger att eleven ska: 
 

Vilja och kunna använda det svenska språket för muntlig och skriftlig kommunikation 
Känna till oskrivna regler och rollförväntningar i samtal och diskussioner i den svenska kulturen 
Ha ett rikt och varierat ordförråd  
Ha fördjupade kunskaper om det svenska språkets bruk och byggnad och god förmåga att till-
lämpa dessa kunskaper för att bearbeta och förbättra sitt eget språk. (SKOLFS 2002:2) 

 
Enligt min mening kan man av innehållet i de två första målen ana intentionen att fånga det 
som är specifikt för andraspråksinlärning. Det första målet framhåller viljan att använda sven-
ska språket, men i övrigt är det egentligen inget som skiljer det målet från det mer specificera-
de målet att kunna uttrycka sig i tal och skrift för olika syften och mottagare. Det ser någor-
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lunda lika ut i båda kursplanerna. Det andra målet är kopplat till regler och rollförväntningar 
som förutsätts utmärka samtal i den svenska kulturen.  

För de två sista målen är det snarare det faktum att de saknas i kursplanen i svenska som är 
värt att notera. Det kan tyckas anmärkningsvärt att de gymnasieelever som läser kursen i 
svenska inte förväntas ha ett rikt ordförråd som mål och inte heller explicit har målet att 
tillämpa kunskaper om svenska språket för att bearbeta och förbättra sitt eget språk. 

Economou (2007) har jämfört målen för A-kurserna i svenska med dem för svenska som 
andraspråk och även studerat syftesbeskrivningar och strävandemål för de två ämnena. Hon 
iakttar skillnader som till exempel att kursplanerna för svenska som andraspråk har ett kontra-
stivt inslag som saknades i kursplanen för svenska. Economou konstaterar att huvudsyftet 
med svenska som andraspråk är att stödja den långa inlärningsprocessen av målspråket så att 
eleverna som följer denna kursplan uppnår en ”förstaspråksnivå”. Vad denna nivå innebär 
vare sig problematiseras eller definieras i styrdokumenten påpekar Economou.  

Hon konstaterar vidare att endast en mindre andel av gymnasieeleverna med svenska som 
andraspråk som ingick i hennes undersökning läste kursen svenska som andraspråk A. Orsak-
erna till detta låg dels i att eleverna inte fått information om ämnet eller att de inte haft möjlig-
het till något val, dels i att eleverna valde bort ämnet då det uppfattades som ett ämne med låg 
status. Det förekom också att elever valde ämnet för att de uppfattat det som ett stödämne och 
att det kunde vara lättare att få ett bra betyg i svenska som andraspråk än i svenska 
(Economou 2007:66). Detsamma gäller troligen också för de behörighetsgivande B-kurserna. 
Även enligt Skolverket (2005) finns det i gymnasieskolan en tydlig tendens att högpresteran-
de elever med utländsk bakgrund väljer svenska, medan lägre presterande elever med utländsk 
bakgrund väljer svenska som andraspråk. 

Grundläggande behörighet kunde också erhållas genom folkhögskolestudier i form av in-
tyg om grundläggande behörighet och styrkt behörighet i alla kärnämnen. Sökanden som inte 
gått gymnasiet i Sverige ansågs uppfylla kraven på grundläggande behörighet genom ett slut-
betyg från en gymnasial utbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land den 
fullföljts ”samt har kunskaper i svenska motsvarande lägst svenska B eller svenska som 
andraspråk B”. Enligt Studera.nu (Högskoleverkets portal i samarbete med Verket för hög-
skoleservice och Sveriges högskolor) kan motsvarande kunskaper styrkas på flera sätt, exem-
pelvis genom test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) med godkänt resultat, 
genom preparandutbildning i svenska (som vissa högskolor ger) med godkänt resultat på av-
slutande test eller genom avslutad gymnasieutbildning med danska, norska eller isländska 
som modersmål (www.studera.nu). Slutligen kan presumtiva studenter som saknar de formel-
la meriterna visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen genom att få sin 
reella kompetens prövad av lärosätet. Oavsett på vilket sätt behörigheten erhållits innebär den 
att studenterna anses ha samma förutsättningar att tillgodogöra sig studierna som studenter 
som har svenska som förstaspråk. 

2.4 Bolognaprocessen 
Det europeiska utbildningspolitiska samarbete som benämns Bolognaprocessen inleddes 1999 
då 29 av EU:s medlemsländer undertecknande Bolognadeklarationen med målet att fram till 

http://www.studera.nu/
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2010 göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning. Sedan 2014 deltar 47 eu-
ropeiska länder i samarbetet. Bolognaprocessens tre övergripande mål för europeisk högre 
utbildning är: 

 
1. att främja studenters rörlighet 
2. att främja anställningsbarhet  
3. att främja Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som utbildningskontinent. 

      (UKÄ 2014:b) 
 

En strategi för att nå målen var att öka de europeiska utbildningarnas jämförbarhet. För 
Sveriges del innebar det att en ny utbildnings- och examensstruktur infördes med 2007 års 
högskolereform. Reformen hade föregåtts av propositionen Ny värld, ny högskola 2004/05. 
Propositionen illustrerar hur demokratiseringsdiskursen ersattes av en globaliseringsdiskurs, 
där begreppet jämlikhet reduceras till jämlika möjligheter att ta plats på arbetsmarknaden och 
rättvisa reduceras till en jämn fördelning av ekonomiska resurser (Unemar Öst 2009:164). 
Trots förskjutningen kvarstår målet om en breddad rekrytering oförändrat i den svenska hög-
skolan. 

 

2.4.1 Lärandemål och konstruktiv länkning 
Högskolereformen 2007 innebar utöver den nya examensstrukturen att styrdokument för ut-
bildning som utbildningsplaner och kursplaner reviderades utifrån kravet på lärandemål. Syf-
tet med processen var att åstadkomma ett målorienterat pedagogiskt synsätt inom högre ut-
bildning och att skapa en liknande struktur för europiska utbildningar. Konkret har det inne-
burit att kursplaner och utbildningsplaner numera skrivs utifrån lärandemål (engelska learning 
outcomes), arbets- och examinationsformer snarare än kursinnehåll. Som stöd i arbetet att 
formulera lärandemål har många svenska lärosäten tagit fram mallar för hur kursplaner och 
lärandemål ska skrivas. Gemensamt för många av dessa mallar är rekommendationen att utgå 
från taxonomier för att formulera lärandemål uttryckta genom aktiva verb.  

En högskolepedagogisk lärobok som fick stor spridning i samband med Bolognaprocessens 
implementering vara Teaching for Quality in University av John Biggs (2003). Bokens bäran-
de idé är konstruktiv länkning (eng. Constructive Alignement) mellan lärandemål, arbetsfor-
mer och examinationer. Det som bidrar till att länkningen håller ihop är användandet av aktiva 
verb hämtade från kunskapstaxonomier som Blooms reviderade taxonomi och Biggs egen 
SOLO-taxonomi (Biggs & Tang 2011:123, och i 2.4.6). Det stödmaterial som den statliga 
myndigheten för Nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) tog fram och som 
konceptuellt byggde på Biggs idéer om Constructive Alignement kan vara en förklaring till 
taxonomiernas stora genomslag. 

Kritik mot Bolognaprocessen och förskjutningen från innehåll till lärandemål liksom kun-
skapssynen bakom idén om lärandemål baserade på taxonomier har framförts från olika håll 
(se till exempel Fransson & Friberg 2015). Förändringen uppfattas innebära en risk att under-
visning inom högre utbildning blir mer styrd och likformig, och konceptet Constructive Alig-
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nement symboliserar globaliseringsdiskursens förskjutning från en högre utbildning för ut-
veckling av individer mot en arbetsmarknadsanpassad utbildning för stora massor. 

De pedagogiska konsekvenser som Bolognaprocessen haft för svenska högre utbildning 
har ännu inte undersökts i någon större omfattning. Baldwin (2013) har i en fallstudie studerat 
implementeringen av lärandemål genom Bolognaprocessen på kursnivå på ett svenskt läro-
säte. Baldwin pekar på att Bolognaprocessen inneburit en förskjutning från lärarens kunskap 
och kursens innehåll till studentens lärandeprocess. Han konstaterar dock att den pedagogiska 
synen och idén om Constructive Alignement i praktiken inte påverkat undervisning och be-
dömning av studenters prestationer. Liknande resultat presenterar Lindberg-Sand, Olsson och 
Olsson (2009) i en mindre fallstudie gjord på tre utbildningsprogram.  

2.5 Hemtentor som text och examinationsform  
De undersökta texterna i denna avhandling är uppgiftsinstruktioner, frågor provsvar i akade-
miska hemtentor. I detta avsnitt introduceras därför hemtentamen dels som akademisk texttyp, 
dels som examinationsform. 

 Det är viktigt att ha i minne att hemtentamen inte är en frivillig text, studenterna skriver 
för att de måste, inte för att de av fri vilja vill bidra till det akademiska kunskapsbygget. 
Texterna är således typiska både för den utbildningsdiskurs och för den studentdiskurs som 
enligt Hyland (2009) utgör en delar av den akademiska diskursen (jfr 1.2). Genom uppgifts-
instruktioner och frågor ska examinatorn tydliggöra vilka kunskaper, färdigheter och förhåll-
ningssätt som efterfrågas Studenterna ska i sina provsvar demonstrera att de tillägnat sig 
kunskaper och har förmåga att demonstrera dem på det sätt som efterfrågas inom diskursen.  

Hemtenta är en examinationsform som förekommer främst inom högre utbildning och även 
i viss omfattning inom gymnasieskolan. Nybörjarstudenter kan alltså ha tidigare erfarenheter 
av examinationsformen. Inom högre utbildning är det en vanligen förekommande form av 
examination, särskilt inom samhällsvetenskapliga utbildningar. Då Högskoleverket 1997 gjor-
de en undersökning av hur vanliga olika examinationsformer var, hamnade hemtenta på sjun-
de plats av fjorton, och det finns ingen anledning att tro att examinationsformen blivit mindre 
vanlig (Olsson 1997). 

Trots att hemtenta är en relativt vanlig examinationsform är den inte närmare definierad. 
Utöver det faktum att tentan kan utföras på valfri plats under en viss period, och sedan lämnas 
till examinator vid en angiven tidpunkt (Sjöstrand 2008:82) finns ingen given form för en 
hemtenta. Den kan innebära allt från ett större självständigt skriftligt arbete liknande den aka-
demiska uppsatsen, till svar på instuderingsfrågor med nära anknytning till kurslitteraturen. 
Ofta omfattar dock hemtenta ett antal större essäfrågor som ska besvaras utifrån all kurslitte-
ratur. Utmärkande är att studenterna fritt får disponera sin tid tills texten ska lämnas in och att 
studenten har längre tid till sitt förfogande än vid en salsskrivning.  

I Studentens skrivhandbok konstateras att: ”En hemtenta är, som namnet säger, helt enkelt 
en tenta som görs hemma, med tillgång till allt kursmaterial som litteratur och anteckningar” 
(Schött 2007:48). Författaren påpekar också att ett syfte med hemtenta är att efterlikna mer 
realistiska arbetsformer från arbetslivet och slår fast att hemtenta är en hybrid mellan en van-
lig tenta med essäfrågor och ett paper. Schött påpekar att texten dock ska vara ”mer färdig och 
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bearbetad än när man svarar på en vanlig tenta”. Studenten uppmanas i handboken att arbeta 
igenom disposition och språk ordentligt och skriva ut texten (2007:48), men utöver det ges 
inga anvisningar för språket i hemtentor. Att ge exakta anvisningar för hemtenta i allmänna 
handböcker är förmodligen inte realistiskt, eftersom alla ämnen och tentor är specifika, men 
att hemtentan generellt är en utredande text framgår av definitionen av hemtenta i handboken 
Hållbara texter: 

 
Hemtentamen innebär att du skriver en längre text individuellt eller i grupp i syfte att genomföra 
en examination av kurs eller del av kurs. I hemtentamen utreder du specifika frågor som är ställ-
da så att det ska framgå om du har läst kurslitteraturen eller inte. Vid en hemtentamen är det vik-
tigt att du är noga med att hålla inlämningstiden och att du följer instruktionen. Det är också vik-
tigt att du uttrycker dig klart och läsarvänligt. (Ask 2011:79) 

 

Examination utanför en bevakad skrivsal kan medföra att studenten inte löser tentauppgifterna 
själv eller att det görs i samråd med någon annan. I Högskoleverkets rapport Rättssäker exa-
mination (2008:82) konstateras att: ”Lärosätena och institutionerna har särskilt i fråga om 
hemtenta pekat på problemet med att det är svårt att säkerställa vem som har svarat för pres-
tationen.” Trots risken för plagiat har både studenter och lärare en övervägande positiv inställ-
ning till hemtenta. Att man från studenthåll ser positivt på examinationsformen konstaterades 
i en rapport från Högskoleverket som behandlade examinationsformer vid universitet och 
högskolor ur studentperspektiv: 

 
Hemtentamen är en bra examinationsform, då studenten själv kan planera sitt arbete. Tids-
pressen blir mindre men studenten måste ändå visa att han/hon kan hålla en deadline, vilket är 
bra. Formen i sig leder till att studenten får en djupare kunskap i ämnet. Det som mäts är din 
förmåga att reflektera, analysera, se sammanhang samt din förmåga att formulera dig. (Olsson 
1997:24)  

 

Även från Högskolornas sida ser man positivt på hemtentan som examinationsform. I ett stöd-
material om examinationsformer framtaget av Myndigheten för nätverkande och samarbete 
inom högre utbildning (NSHU) beskrivs det självständiga skriftliga arbetet, dit hemtentor räk-
nas, så här:  
 

En klar fördel med denna typ av aktivitet och examination är att den ger studenten möjlighet att 
ägna relativt stor tid åt ett större problem, en diskussion, ett bevis eller liknande. Genom detta 
finns utrymme för fördjupning och djupare förståelse. Vidare har studenten ofta en god möjlig-
het att utveckla sina analytiska och kommunikativa förmågor. En nackdel man bör försöka pa-
rera är att det är vanligare att studenter använder sig av otillåtna hjälpmedel vid självständiga 
skriftliga arbeten än vid exempelvis traditionella salsskrivningar. (Myndigheten för nätverkande 
och samarbete inom högre utbildning 2010:46) 
 

Sammanfattningsvis utmärks hemtentor av att studenterna självständigt ska planera sitt skriv-
arbete och lämna in tentan inom den tid som anges. Studenten förväntas samla stoff från kurs-
litteraturen och att lägga omsorg vid den språkliga utformningen av svaren. Tanken är att stu-
denterna förväntas få fördjupade ämneskunskaper och samtidigt utveckla sin förmåga att ana-
lysera, reflektera och se sammanhang, språkhandlingar som är typiska för den akademiska 
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diskursen. Frågorna implicerar därmed ett svar av utredande och resonerande karaktär. Dess-
utom ska språkbruket anpassas till diskursens krav och till övriga givna instruktioner som ofta 
innebär exakta begränsningar för hur omfattande svaren får bli.  
 

2.6 Motiv och utgångspunkter för studien 
Den gjorda bakgrundsbeskrivningen kan summeras i ett antal utgångspunkter: 

 
x Studenter med annan språkbakgrund än enbart svensk är en målgrupp för svenska 

lärosäten dels genom det lagstadgade uppdraget för breddad rekrytering, dels genom 
ökningen av andelen flerspråkiga elever på gymnasiet. Det finns därför ett behov av 
kunskap om hur dessa studenter möter högskolans språkbruk. 

x Det saknas forskning om flerspråkiga studenters språkbruk i svensk högskolekontext. 
x Hemtentor – både uppgiftsinstruktioner och provsvar – som arena för insocialisering i 

den akademiska diskursen och dess språkbruk har inte undersökts tidigare.  
 

 Sammantaget menar jag att detta motiverar denna studie. Det är min ambition att bidra till 
ökad kunskap inom dessa områden.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenterar jag de teorier som är utgångspunkt för min studie och sådan forsk-
ning vars resultat har relevans för min analys. Eftersom fokus för min studie är andraspråks-
användning i en utbildningskontext har jag utgått från teoribildningar som har förklaringsvär-
de inom både språkvetenskap och didaktik. Dessutom vill jag diskutera mina resultat i relation 
till en större utbildningspolitisk kontext. Det innebär att jag har behov av flera teorier för att 
formulera frågorna, utföra analyserna och tolka svaren. Jag kommer att presentera de teori-
bildningar som tillsammans bildar ramverk för min studie. De är inte konkurrerande utan 
snarare kompletterande, eftersom en fokuserar på inre mentala processer (avsnitt 3.4.6) och de 
andra på kontextuella, sociala och interaktiva processer (avsnitt 3.1 och 3.2).  

Jag ger också en orientering om tidigare språkvetenskaplig forskning om studenters skri-
vande i allmänhet och om avancerat skrivande på ett andraspråk i synnerhet. Vidare redogör 
jag för en del av den skolforskning som mer generellt undersökt villkor för och konsekvenser 
av att studera på ett andraspråk. Forskning om rekrytering och övergång till högre utbildning 
från samhällsvetenskapliga perspektiv, till exempel sociologi och pedagogik, presenteras en-
dast översiktligt. Översikten är främst inriktad på forskning som rör svenska förhållanden men 
även internationell forskning om akademiskt skrivande på andraspråk berörs. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av de teoretiska begrepp som jag kommer att använda 
i min analys. 

3.1 En sociokulturell syn på språk  
Sociokulturell teori betonar kontextens betydelse för individens utveckling och vikten av soci-
al interaktion. Kognitiva färdigheter som språk och lärande utvecklas i samspel med andra. 
Språket ses som centralt för lärande och är inte bara ett redskap för kommunikation utan ock-
så för tanken. Språk både konstruerar och konstrueras av sin sociala kontext.  

Den teoretiska ramen bygger på Vygotskijs tankar om att kognitiv utveckling, dit språkut-
veckling räknas, sker som ett resultat av samspel mellan individer. Utveckling av både skrift-
ligt och muntligt språk sker när individen interagerar med någon annan (Vygotskij 
1934/1999:351, 1978). Den utbildningskontext som studenttexterna i min studie är tillkomna i 
innebär en möjlighet till lärande och utveckling samtidigt som den ställer krav på anpassning 
till rådande normer. Studenternas språkanvändning utvecklas i samspel med kursinnehållet i 
form av föreläsningar, kurslitteratur och diskussioner men också lärarens examinationsupp-
gifter. Det är dock inte lärandesituationen som sådan jag studerar, undantaget det faktum att 
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även examinationen utgör ett lärtillfälle. Den sociokulturella teorin bidrar i stället främst med 
ett dialogistiskt perspektiv som utgår från Bachtins uppfattning att varje yttrande eller text är 
del i en kedja av yttranden som påverkar och påverkas av andra yttranden (Bachtin 1997). För 
min studie är det dialogen mellan examinator och student i form av examinators frågor och 
instruktioner, studentens provsvar och slutligen examinators bedömning i form av resultat på 
hemtentamen som står i centrum som illustreras av figur 2 nedan. 
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Figur 2. Analyserade texter i dialog 
 

Även studenternas användning av röst och intertextualiteten mellan provsvar och kurslittera-
tur är relevant, eftersom sättet att positionera sig själv i förhållande till sin egen och andras 
texter är en avgörande kompetens för studieframgång i den akademiska diskursen (se Ask 
2007, Lancaster 2012, Starfield 2004:79). 

Tanken om intertextualitet är också relevant inom såväl kritisk diskursteori som teorier om 
skolspråk och språkutveckling.  

 

3.1.1 Kritisk diskursanalys 
Inom kritisk diskursanalys kopplas språk och kommunikation till teorier om makt. Den kri-
tiska diskursanalysen utgår från Faircloughs syn på språket som både format av och formande 
av en social kontext. Diskurser skapar och upprätthåller identiteter och relationer. Olika 
diskurser existerar parallellt med varandra och samverkar med varandra. Den fysiska världen 
får sin betydelse genom olika diskursers sätt att förstå den, tala om den och bygga kunskap 
om den (se även 1.2). Faircloughs diskursbegrepp omfattar tre dimensioner: social, diskursiv 
och textuell praktik (Fairclough 1995, 2010).  

För att relatera dessa tre dimensioner till min studie ser jag svensk högre utbildning efter 
Bolognaprocessen 2007 som den sociala praktiken som genom styrdokument och kunskaps-
syn ytterst sätter ramarna för de examinerande texterna som jag analyserar. Den aktuella ut-
bildningens sätt att praktisera diskursen i examination av utbildningens lärandemål är den dis-
kursiva praktiken, och texten som är resultaten av den diskursiva praktiken är föremål för min 
analys. Här ges en schematisk bild över diskursdimensionerna: 
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Figur 3. Diskursdimensioner (efter Fairclough 2010:133) 

 
Det innebär att texterna både påverkas av och påverkar såväl den diskursiva som den sociala 
praktiken. I denna avhandling ses en hemtenta som interaktion mellan lärarens frågor och stu-
dentens svar. Dessutom interagerar tentamen i sin helhet (de tre delarna i tentorna, fråga, svar 
och resultat) med den omgivande kontexten i form av diskursiva förväntningar och krav, 
lärandemål och styrdokument, vilka speglar högre utbildnings syften och ideologiska grund. 

Den kritiska diskursanalysen ger mig därmed begrepp för att sätta in undersökningen i ett 
större sammanhang och diskutera resultaten av textanalysen i förhållande till den samhälleliga 
och utbildningspolitiska kontexten. Jag kommer dock inte själv i denna avhandling att identi-
fiera olika förekommande diskurser utan väljer att relatera mina resultat till de utbildningsdis-
kurser som identifierats av Unemar Öst 2009. 

 

3.1.2 Academic Literacies 
Även inom fältet Academic Literacies, som främst utgått från brittiska förhållanden, är den 
teoretiska utgångspunkten ofta diskursanalytisk, och studenternas möte med den akademiska 
diskursen kopplas till frågor om makt och syn på kunskap. Snarare än att socialiseras in i en 
befintlig diskurs medvetandegörs studenterna om flera parallellt existerande diskursiva prak-
tiker och hur studenterna kan röra sig mellan dem beroende på syftet. 

Academic Literacies har utvecklats av Lea & Street (1998) och har för svenska förhållan-
den använts och diskuterats av bland andra Blåsjö (2004) och Ask (2007). Den senare har tol-
kat och översatt begreppet till svenska förhållanden som ”akademiska skriftspråkskompeten-
ser”, och begreppet omfattar både de språkfärdigheter och den kritisk-analytiska kompetens 
som förväntas av en akademisk skribent. 
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Ett centralt förhållningssätt inom Academic Literacies är att mötet med det akademiska 
skrivandet inte enbart är en fråga om färdigheter eller insocialisering utan också om förståelse 
för hur mening kan skapas på olika sätt och att studenten har ett val i kommunikationssitua-
tionen. En förutsättning för kommunikation inom en diskurspraktik är dock att läsare och för-
fattare dels är överens om genrekonventioner, dvs. sättet att framföra sitt budskap på, dels har 
en gemensam uppfattning om ordens betydelse, meningars konstruktion och texters struktur. 
En forskningsinriktning inom Academic Literacies rör akademiska lärares förväntningar på 
studenters skrivande och studenternas tolkning av dessa förväntningar (se t.ex. Lea & Street 
1998, Ivanič 1998), vilket även överensstämmer väl med frågorna i denna studie. Lärarnas 
förväntningar på studenternas texter speglar diskursens krav och uttrycks som uppgiftsinstruk-
tioner och bedömningskriterier. Studenternas tolkning av hur de förväntas demonstrera sina 
kunskaper speglas i deras provsvar. 

3.2 En funktionell syn på språk 
Den systemisk funktionella lingvistiken (SFL) utvecklades av Michael Halliday med ambi-
tionen att förklara språkanvändning och språkutveckling utifrån språkets funktion i en given 
kontext. Genom språkliga val skapas mening och relationer i samspel med kontexten. Att 
språk ska studeras i kontext och inte som tillämpning av regler är därför kärnan i den syste-
misk funktionella lingvistiken som fått stort genomslag, inte minst inom undervisning i form 
av den genrepedagogik som utvecklats i Australien under 1980–1990-talet (jfr Blåsjö 
2004:19, 2010:14, Kuyumcu 2013). Genom genrepedagogiken skulle skolelever med annat 
modersmål än engelska få tillgång till skolspråket. Andraspråksutveckling är således ett per-
spektiv som är relevant inom SFL (Holmberg & Karlsson 2006: 204). 

 Även inom diskursanalys och Academic Literacies har den systemisk funktionella lingvis-
tikens beskrivning av språket som innefattande tre dimensioner – ideationell, relationell och 
textuell funktion – fått inflytande. De tre dimensionerna eller metafunktionerna samspelar i 
texten. Den ideationella metafunktionen speglar skribentens syn på världen genom sättet att 
beskriva erfarenheter och val av textens innehåll och teman. Den interpersonella metafunk-
tionen rör hur texten verkar för att skapa relation mellan skribent och läsare men också hur 
författaren sätter sig själv i relation till andra texter, personer och skribenter. Den textuella 
metafunktionen är slutligen den form texten tar och de strategier som används för att förmedla 
textens budskap, dvs. sättet att organisera informationen (Hellspong & Ledin 1997, Holmberg 
& Karlsson 2006). De tre funktionerna samverkar i alla texter och på olika nivåer, vilket 
innebär att en metafunktion egentligen inte kan isoleras från de andra men i syfte att förstå 
och diskutera dem är en uppdelning ibland nödvändig. 

Textens situationskontext kan enligt SFL delas in i verksamhet, relation och kommunika-
tionssätt, dvs. aspekter på text som i denna studie utgör en del av den diskursiva praktiken. In-
om den systemisk funktionella lingvistiken talar man om fält – innehåll och utformning av 
texten, tenor – anpassning till textens mottagare och den roll texten ska spela i kontexten samt 
textens kommunikationssätt, mode – som omfattar med vilka medel budskapet överförs, vilket 
kan beröra både språklig stil och om texten är talad eller skriven. Förändringar av dessa 
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aspekter i situationskontext kan förklara skillnader mellan vardagligt och akademiskt språk 
(Holmberg & Karlsson 2006). 

Flera av de begrepp som jag anser är relevanta för min undersökning har sitt ursprung in-
om den systemisk funktionella lingvistiken som skribentroller, stance och engagement samt 
språkhandlingar. Dessa diskuteras närmare nedan i 3.5. 

3.3. Tidigare forskning  
Det finns inte mycket tidigare forskning om högskolestudenters användning av svenska som 
andraspråk. Däremot finns relevant forskning gjord inom flera angränsande fält som akade-
miskt skrivande, lärande på ett andraspråk i andra utbildningskontexter än högskolan och 
avancerad användning av andraspråk i utanför utbildning. Jag presenterar i detta avsnitt 
forskning från olika fält som jag finner relevant för min undersökning.  

 

3.3.1 Forskning om akademiskt skrivande 
Det finns en omfattande internationell forskning om akademiskt språkbruk som tar sin ut-
gångspunkt antingen i sociokulturell teori eller i systemisk funktionell lingvistik. Särskilt in-
om det engelska språkområdet är akademiskt skrivande på både första- och andraspråk och på 
olika nivåer inom utbildningssystemet ett stort forskningsområde benämnt English for Acade-
mic Purposes. En stor del av denna forskning har en inriktning mot undervisning om och in-
troduktion till det akademiska skrivandet (se t.ex. Hood 2004, Hyland 2005, Ivanič 1998).  

Även svenska avhandlingar har behandlat studenters skrivande och insocialisering i den 
akademiska diskursen. Den breddade rekryteringen till högre utbildning kan ses som en kata-
lysator för ett intresse för akademiskt skrivande och övergång till akademiska studier som 
kommit till uttryck i flera svenska avhandlingar sedan 2000 och som alla har en sociokulturell 
utgångspunkt. Genomgående för den svenska forskningen om studenters möte med den aka-
demiska diskursen har varit fokus på studentens insocialisering i och anpassning till den 
rådande diskursen. Gemensamt för de svenska studierna har också varit avgränsningen att inte 
särskilt studera skrivande på svenska som andraspråk.  

Ask (2007) har undersökt övergången från gymnasium till högskola och hur studenters 
akademiska skriftspråkskompetens utvecklas. Ask identifierar tre utmärkande drag för texter 
som skrivs och används i akademiska sammanhang. De bör uppvisa skribentens kritisk-ana-
lytiska kompetens, kännedom om akademiska textkonventioner samt lyhördhet för stil- och 
skriftspråkskonventioner (2007:16). Den kritisk-analytiska kompetensen är enligt Ask central 
för det akademiska skriftspråket och består av: 

 
1. Alteritet, dvs. förmågan att positionera sig till andra och till annan forskning. 
2. Metatext, dvs. uttryck för medvetenhet om vad skribenten gör i texten. 
3. Övergripande språkhandlingar. 
4. Lämplig grad av personlig röst. 

 



 

 

28 

Blåsjö (2004) undersöker i sin avhandling hur studenter tillägnar sig det språkbruk som ut-
märker olika utbildningsinstitutioners skrivande och därigenom socialiseras in i en profes-
sionell kunskapsbyggande diskurs, bland annat genom att tillägna sig medierande redskap, 
Blåsjö definierar medierande redskap som resurser man använder för att delta i sociala prak-
tiker och praktikgemenskaper (2004:30). Hon menar att texttyper och språkhandlingar kan ses 
som medierande redskap i de fall de används återkommande med gemensam funktion inom en 
social praktik eller praktikgemenskap (2004:33). Enlig Blåsjö är denna typ av språkliga me-
dierande redskap beroende av synen på vetenskap och metodologi inom olika ämnen. Hon ut-
forskar skillnaderna mellan ämnena historia och ekonomi och konstaterar att kritisk dis-
kussion är viktigt för historiker, medan logiska resonemang är viktigare för ekonomer. De 
examinerande texter som jag undersöker är tillkomna på en samhällsvetenskaplig utbildning 
som omfattar både historiska och samhällsekonomiska aspekter, varför det är rimligt att anta 
att det är relevant för studenterna att tillägna sig båda färdigheterna. Blåsjös material omfattar 
akademiska uppsatser, inlämningsuppgifter och även provsvar på hemtentor. Dock undersöker 
hon inte uppgiftsinstruktioner. 

Även Blückert (2010) har undersökt språklig inskolning i en professionell diskurs, näm-
ligen de språknormer som förmedlas till juridikstudenter. I fokus för hennes undersökning står 
lärares instruktioner och återkopplingar till studenter i form av skrivhandledningar och skrift-
liga lärarkommenterare på texter skrivna av studenter som läser första året på juristutbild-
ningen. Blückert konstaterar att den språkmiljö som studenterna möter under sin utbildning är 
förankrad i en diskursgemenskap. En sådan kan enligt Blückert användas för att dels peka på 
det som skiljer akademiskt språkbruk från icke-akademiskt språkbruk, dels identifiera skillna-
der mellan olika akademiska discipliner (jfr Blåsjö 2004). 

 Hållsten (2008) har undersökt ingenjörers skrivande och, till skillnad mot de ovan nämnda 
svenska forskarna, inriktat sin studie mot övergången mellan högskolestudier och yrkesliv. 
Hon har undersökt hur skrivandet i arbetslivet ser ut för nyutexaminerade ingenjörer men ock-
så hur den långa akademiska utbildningen förbereder för yrkeslivet och om skrivandet inom 
högskola överensstämmer med det skrivande som väntar efter studierna. Hållsten undersöker 
liksom Blåsjö medierande redskap och kopplar dessa till en diskussion om skribentroller. Hon 
konstaterar att ingenjörer skriver delvis likartade texter under utbildningen som i arbetslivet 
men att texterna skiljer sig genom vilka skribentroller de intar. Utöver dessa språkvetenskap-
liga avhandlingar har också Hagström (2005) undersökt skrivande i högskolan i en pedago-
gisk avhandling inriktad mot undervisning om uppsatsskrivande.  

Ingen av de redovisade undersökningarna undersöker specifikt akademiskt skrivande på 
andraspråk, även om texter skrivna av studenter med svenska som andraspråk ingår i det 
undersökta materialet.  

 

3.3.2 Forskning om avancerad andraspråksanvändning i olika kontexter 
I en forskningsöversikt om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren gjord för 
Vetenskapsrådet presenterar Axelsson och Magnusson (2012) forskning om både flerspråkiga 
elevers kunskapsutveckling och om den utbildning de möter. Axelsson och Magnusson redo-
gör utifrån internationell forskning för utmärkande drag för skolspråket: specialiserat ordför-
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råd, informationsmässig täthet, nominalstil, passiva konstruktioner och opersonlig stil. De 
summerar också vad som utmärker andraspråksskrivande i en utbildningskontext. Utmärkan-
de drag för andraspråkstexter är större talspråklighet och mindre skillnader mellan genrer 
(2012:271). De beskriver andraspråksskrivande som ”en balansgång mellan korrekthet å ena 
sidan och komplexitet å andra sidan” (2012:267). Andraspråksanvändaren kan välja att använ-
da säkra, välkända strategier på bekostnad av mer komplexa strukturer. 

Inom andraspråksforskningen har Cummins (2000) etablerat begreppen BICS (Basic Inter-
personal Communication Skills) för det vardagliga språkbruket och CALP (Cognitive Acade-
mic Language Profiency) för det akademiskt språkbruk. Cummins poäng är att andraspråks-
talare behöver längre tid för att utveckla det akademiska eller skolrelaterade språket än det 
vardagliga språket, dvs. en inlärare kan ha flyt i ett vardagligt samtal men samtidigt ha stora 
svårigheter att konstruera en utredande text.  

I en språkfilosofisk genomgång av andraspråksfältet konstaterar Johnson (2004) att andra-
språksfältet vid 2000-talets början utmärktes av en kognitivt och experimentellt inriktad forsk-
ning, där meningsskapande enbart sågs lingvistiskt och inte socialt. Andraspråksforskningens 
inriktning mot språkinlärning kan förklara det kognitiva perspektivets genomslag. Inom den 
kognitiva traditionen ses lärande som en inommänsklig process till skillnad från den mellan-
mänskliga process som betonas inom sociokulturell teori. De teorier om språk och lärande 
som tar sin utgångspunkt i kognitiv psykologi fokuserar på mentala processer. Inom teorin ses 
dessa som hierarkiskt ordnade. Johnson argumenterar för en ny teoretisk modell för andra-
språksforskning baserad på Vygotskijs pedagogiska sociokulturella teori och Bachtins dialo-
gism (se 3.1). 

Enligt Johnson skulle sociokulturell teori tillföra andraspråksforskningen möjligheten att 
förena de praktiska och teoretiska perspektiven (2004). I svensk kontext har SFL och socio-
kulturell teori främst haft pedagogisk betydelse för andraspråksundervisning och först på 
senare tid tillämpats inom forskning om andraspråksanvändning. Forskningen har hittills 
främst rört ämnesrelaterad andraspråksanvändning i ungdomsskolan och utgått från sociokul-
turell teori, bland andra Hägerfelth (2004), Sellgren (2011). Delar av den svenska forskning 
om andraspråk som skolspråk på lägre nivåer är relevant för förståelsen för användningen av 
svenska som andraspråk inom akademiska studier. Det gäller i synnerhet andraspråksspråkan-
vändning inom gymnasieprogram som förbereder för och ger behörighet till högskolestudier. 
Konstaterade skillnader i språkanvändning mellan gymnasielever som har svenska som första- 
eller andraspråk lär återfinnas även i texter skrivna av studenter och särskilt de studenter som 
gått direkt från gymnasieskola till högskola. Några sådana skillnader gäller användningen av 
grammatiska metaforer och konventionaliserade uttryck som undersökts av Magnusson 
(2011) och Prentice (2012). 

Magnusson (2011) har i sin avhandling studerat bruket av grammatiska metaforer i en- och 
flerspråkiga elevers texter i gymnasium och grundskolans senare år i. Hon konstaterar dels ett 
samband mellan högre betyg och mer frekvent användning av grammatiska metaforer, dels ett 
samband mellan tidig startålder för inlärning av svenska och mer frekvent användning av 
grammatiska metaforer.  

En annan studie av andraspråk som skolspråk med relevans för min undersökning handlar 
om hur flerspråkiga elever i gymnasiet och i grundskolans senare år använder flerordsuttryck 
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och konventionaliserade uttryck (Prentice 2010). Prentice visar i tre delstudier att det finns 
signifikanta skillnader mellan elever som har svenska som första- respektive andraspråk i 
behärskningen av fasta flerordsuttryck. Förstaspråkselever visar bättre resultat både på test 
som mäter förståelse av flerordsuttryck och test som mäter reproduktion av flerordsuttryck. 
Hon konstaterar att även avancerade andraspråksanvändare har större svårigheter med fasta 
flerordsuttryck än förstaspråkstalare. Hon iakttar även en kvantitativ skillnad i användning av 
konventionaliserade ordförbindelser: i texter skrivna av eleverna med svenska som första-
språk förekommer fler konventionaliserade uttryck än i texter skrivna av andraspråkselever. 
Däremot förekommer fler exempel på modifierade konventionaliserade ordförbindelser i 
andraspråkselevernas texter.  

Jansson har undersökt andraspråksskrivande i en akademisk kontext. Hon har skrivit om 
argumentationsmönster i 35 iranska skribenters texter i den hittills enda avhandling som 
undersöker svenska studenter som studerar på sitt andraspråk. Janssons teoretiska utgångs-
punkt är kontrastiv retorik och i sin undersökning studerade hon kulturbundna argumenta-
tionsmönster i de iranska studenternas svenska texter. De studenter som hon följde deltog alla 
i någon form av förberedande språkkurs och inte i utbildningar som leder till examen på hög-
skolenivå (Jansson 2000).  

Nivån under behörighetsnivån har också undersökts av Maria Eklund Heinonen (2009) 
som studerat muntlig språkfärdighet och kommunikativ förmåga på avancerad andraspråks-
nivå. Hon har utifrån processbarhetsteorin studerat den grammatiska förmågans betydelse för 
resultatet på den muntliga delen i det behörighetsgivande TISUS-provet (Test i svenska för 
universitets- och högskolestudier), dvs. nivån för tillträde till akademiska studier. Procesbar-
hetsteorin har sitt ursprung i den kognitiva lingvistiken och har utvecklats främst för muntlig 
andraspråksinlärning (Eklund Heinonen 2009:27). Enligt processbarhetsteorin utvecklas för-
mågan att processa grammatiken från det enkla till det komplexa i en universell ordning som 
omfattar fem nivåer. De fem nivåerna är ordnade hierarkiskt, dvs. underliggande nivåer måste 
behärskas för att en högre nivå ska erövras. Eklund Heinonen konstaterar att det finns ett 
samband mellan processbarhet och testresultat och identifierar den fjärde av teorins fem 
nivåer som den avgörande för att bli godkänd på TISUS-provet (2009:184).  

Sundberg (2004) har analyserat rekryteringssamtal med arbetssökande andraspråkstalare 
med akademisk utbildning. En utgångspunkt för samtalsanalysen har varit att kommunikativ 
kompetens och gemensam förståelse inte kan tas för given (2004:47).  

Även om Sundberg undersökt en annan form av kommunikation i en annan kontext än den 
som undersöks i denna avhandling, kan resultaten av undersökningen ha relevans för de frå-
gor jag ställer. Sundberg konstaterar att kontexten sätter ramar i form av kulturella normer för 
samtalen. Dolda krav som ställs på svarens formulering och innehåll och motsvarande kan 
gälla även för hemtentornas frågor och instruktioner. Hon konstaterar också att maktrela-
tionen påverkar vem som styr och har tolkningsföreträde i dialogen. Rekryteraren som har 
makten över dialogen i Sundbergs undersökning motsvaras av examinatorn i min studie. Svå-
righeten att konstruera en gemensam förståelse i samtalen motsvararas i min studie av even-
tuella skillnader mellan lärares och studenters förståelse av språkfunktioner och skribentroller.  
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3.3.3 Forskning om akademiskt skrivande på andraspråk  
Studenttexter skrivna av studenter med svenska som andraspråk på ordinarie högskoleutbild-
ning, dvs. inte skräddarsydda för andraspråksstudenter, har så vitt jag vet inte undersökts i 
Sverige. Däremot har texter skrivna av studenter med svenska som andraspråk ingått i exem-
pelvis Asks material, men hon avgränsar sin undersökning till att inte specifikt utreda frågor 
om studenter med svenska som andraspråk (2007:9). 

Internationellt omfattar forskning om akademiskt skrivande däremot även skrivande på 
andraspråk. Med studenter som skriver på andraspråk avses i internationella sammanhang 
både andraspråksstudenter som lever i landet och har använt andraspråket för sina tidigare 
studier, och inresande studenter som använder ett främmande språk, primärt engelska, för aka-
demiska studier.  

Hinkel (2003) har i en korpusanalys undersökt texter skrivna av universitetsstudenter på 
första- och andraspråk och iakttagit skillnader som att andraspråksstudenterna har fler tal-
språkliga strukturer och använder ett vagare, mindre exakt ordförråd i sina akademiska texter 
än förstaspråksstudenter. De använder också ett mer personligt och känslosamt språk än för-
staspråksstudenterna.  

Sambandet mellan språk och lärande och mellan språk och lärande på ett andraspråk på 
avancerad nivå har bland andra undersökts av Schleppegrell (2004, 2002), som ser likheter 
mellan texter som är skrivna av andraspråksstudenter och texter som är skrivna av 
förstaspråksstudenter på nybörjarnivå. 

 I en studie av andraspråksstudenters laborationsrapporter konstaterar Schleppegrell att de 
grammatiska avvikelser som utmärkte andraspråksstudenters texter gällde ordval, tempus, 
verbformer, meningsbyggnad och artikelanvändning (2002:136). Andraspråksstudenternas av-
saknad av grammatiska resurser för att möta diskursens krav på hur kunskap presenteras drab-
bar enligt Schleppegrell framförallt språkets interpersonella metafunktion och diskursens för-
väntningar på positionering och värdering (2002:140).  

Hood (2004) har i sin avhandling använt det teoretiska ramverket appraisal för att under-
söka hur personlig hållning och positionering (engelskans stance) uttrycks i akademisk text. 
Hon har utgått från publicerade akademiska texters inledande avsnitt för att identifiera model-
ler för att uttrycka bedömning och värdering i akademisk argumentation. Med dessa modeller 
som utgångspunkt och förebild har hon sedan undersökt strategier för den interpersonella 
metafunktionen i inledande avsnitt i examensarbeten och uppsatser skrivna av andraspråks-
studenter. De tänkta rösterna benämner hon vocie roles (2004:178). Hood konstaterar att de 
roller som intas av etablerade forskare i publicerade akademiska texter också återfinns i stu-
denttexter men sättet de intas skiljer sig från de etablerade forskarnas (2004:236). De roller 
Hood identifierar kommer att utgöra utgångspunkt för min analys av skribentroller i uppgifts-
instruktioner och provsvar. Analysen presenteras närmare nedan, se 3.5.2. 

 

3.3.4 Forskning om breddad rekrytering 
Även forskning gjord inom andra fält än det språkvetenskapliga har relevans för min under-
sökning. Det gäller framförallt forskning om rekrytering till högre utbildning. Särskilt relevant 
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är forskning om incitamenten för och effekterna av högskolornas uppdrag att aktivt främja en 
breddad rekrytering. 

Forskning om den breddade rekryteringens effekter har hittills främst rört frågor om kön 
och klass (jfr Berggren 2006, Holzer 2009) och endast i mindre omfattning etnicitet och 
språk. Hartman (2009) har i sin avhandling Problem eller tillgång studerat social och etnisk 
mångfald på högskolan utifrån användningen av alternativt urval till juristlinjen i syfte att öka 
andelen studenter med utrikesfödda föräldrar, dvs. att motverka den etniska snedrekrytering-
en. Hartman pekar inledningsvis på det motsägelsefulla resonemanget i utredningen om social 
och etnisk mångfald i högskolan Mångfald i högskolan (SOU 2000:47). I utredningen be-
skrivs de icke-traditionella studentgrupperna som en tillgång men samtidigt påpekas att stu-
denterna behöver kompenseras för brister i såväl innehav av kulturellt kapital som språkkun-
skaper (Hartman 2009:42). Hartman pekar på hur utredningen talar om vikten av ”perspektiv-
mångfald” men samtidigt föreslår introduktionskurser som anpassar studenterna till svensk 
idéhistoria och det svenska utbildningssystemet (2009:42). 

 Övergång till högre utbildning har också studerats av Widigson (2013) som utrett vad som 
påverkat dem som lyckas bryta snedrekryteringens mönster. Han identifierar i sin avhandling 
att faktorer som familjens inställning till högre studier och enskilda lärares engagemang kan 
ha avgörande betydelse för om unga från grupper som är underrepresenterade i högre utbild-
ning ska välja vidare studier. 

 3.4 Teoretiska begrepp  
Nedan redogör jag för begrepp och modeller som jag använder i analysen av uppgiftsinstruk-
tioner, frågor och provsvar. De är främst hämtade från SFL men även från andra teorier. I vis-
sa fall kan ett begrepp ha olika betydelser beroende på teori. I samband med genomgången 
redogör jag också för hur jag definierar begreppen i denna studie. 

 

3.4.1 Språkhandlingar och språkfunktioner 
Begreppet språkhandling används inom språkvetenskapen i olika betydelser beroende på teo-
retisk utgångspunkt. Så till exempel förknippas det akademiska språkbruket ofta med särskil-
da språkhandlingar som att analysera, argumentera och resonera (Rienecker & Stay Jørgensen 
2002:14 ff). Ask beskriver också språkhandlingar och ser val av språkhandlingar som ett av 
fyra sätt att visa kritisk-analytisk kompetens (Ask 2007:38), eftersom vissa språkhandlingar 
ses som mer akademiska än andra. Lindberg (2006:88) benämner dessa centrala aktiviteter 
språkfunktioner, medan Holmberg (2006:131) istället talar om fem grundläggande textakti-
viteter som utmärkande för skolspråket: instruktion, ställningstagande, berättelse, beskrivning 
och förklaring.  

Inom SFL används begreppet språkhandlingar men för att beskriva sätt att skapa interper-
sonella relationer. Fyra centrala språkhandlingar skapar interpersonell betydelse: påstående, 
fråga, uppmaning och erbjudande (Holmberg & Karlsson 2006:34). Hellspong & Ledin talar 
också om språkhandlingar som centrala för den interpersonella relationen. Språkhandlingar 
definieras som att språket är ett medel för handling och kan påverka andra. Författarna skiljer 
mellan allmänna och speciella språkhandlingar, där de allmänna språkhandlingarna motsvaras 
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av en särskild språklig form som uppmaning, fråga och påstående. De speciella språkhand-
lingarna är situationsbundna och kulturberoende och kan uttryckas av språkhandlingsverb 
som lova, försäkra och varna (1997: 161ff). 

Jag väljer att i likhet med Lindberg använda begreppet språkfunktioner för de aktiviteter 
som utmärker den akademiska diskursen. Olika språkfunktioner kan relateras till olika nivåer i 
Blooms taxonomi (se 2.4.6) och bör därför återfinnas som aktiva verb i både uppgiftsformule-
ringar och studenttexter (Pettersen 2010; Biggs & Tang 2011). Begreppet språkfunktioner blir 
därmed centralt för min analys och jag kommer att utgå från dem i analysen såväl av uppgifts-
formuleringarna som av studenttexterna. 

 

3.4.2 Skribentroller 
Inom SFL används begreppen skribentroll respektive läsarroll för att undersöka hur relationen 
mellan läsare och skribent framträder i texterna (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:111).  

Begreppet skribentroll har använts av bland andra Nilsson 2002, Hållsten 2008 och Borg-
ström 2014 och definieras av Borgström (2014:21/34) som ”tänkta röster med vilka eleven 
förväntas skriva” och på motsvarande sätt definierar jag skribentroller som de tänkta roller 
som studenterna förväntas inta i sina provsvar.  

De roller jag söker efter i uppgiftsinstruktioner och provsvar är hämtade från Hood (2004), 
och jag kommer att använda begreppet skribentroll i samma betydelse som Hood talar om 
voice roles. Utifrån Hood kommer jag att undersöka förekomsten av tre olika skribentroller: 
iakttagare, utredare och kritiker (2004:184). Av figur 4 nedan framgår hur skribentrollerna 
förhåller sig till varandra.  

 

  Iakttagare (Observer Voice) 
 
Skribentroller Utredare (Investigator Voice) 
(Voice roles)    
  Forskare (Researcher Voice)  
         

              Kritiker (Critic Voice) 
Figur 4. Skribentroller (efter Hood 2004:184) 
 

När skribenten i en akademisk text beskriver området för sin undersökning eller analys är det 
antingen i rollen som iakttagaren eller i rollen som forskare. I rollen som iakttagare utgår skri-
benten från personliga erfarenheter och värderingar. Rollen som forskare är i sin tur uppdelad 
i rollerna utredare och kritiker. Båda dessa roller förutsätter att skribenten relaterar sina iakt-
tagelser till andra fenomen och till annan forskning (Hood 2004:184f). Rollen utredare be-
gränsar och definierar området för undersökningen genom att referera till annan forskning och 
jämföra med tidigare resultat eller tidigare beskrivningar av området. I rollen som kritiker 
positionerar sig skribenten och värderar också den tidigare forskningen. Begreppet skribent-
roll och de tre roller som identifierats av Hood kommer jag att använda som redskap för ana-
lysen av såväl uppgiftsinstruktioner som provsvar. 
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3.4.3 Stance och positionering 
En central del i den akademiska diskursen är det som på engelska beskrivs som taking a 
stance. I litteraturen om studenters socialisering in i den akademiska diskursen diskuteras 
fenomenet stance återkommande (se Hood 2010, Schleppegrell 2004). Hyland beskriver be-
greppet på följande sätt:  

 
Stance concerns the way writers explicitly intrude into the discourse to stamp their personal 
authority or beliefs onto their argument. […] Stance thus refers to writer-oriented features of the 
dialogue and highlights how authors construct a credible academic identity. (Hyland 2004:6)  

 

En svensk direkt översättning blir ungefär ”att inta en hållning”, men begreppet stance omfat-
tar mer än så inom diskursen. Även positionering används som en svensk motsvarighet till 
stance, men inte heller det täcker hela betydelsen. Jag kommer här att använda begreppet 
positionering i betydelsen ”att inta en hållning” (eng. stance). 

 

3.4.4 Skribentens uttryck för identitet 
Användningen av egen röst i texten har som forskningsöversikten visat en viktig roll inom 
den akademiska diskursen. Genom användningen av sin röst kan författaren synliggöra de 
olika skribentrollerna. Rösten kan dock representera olika aspekter av författarens identitet 
vilket diskuteras av Ivanič som identifierat tre olika aspekter av en författares identitet i en en-
skild text (Ivanič 1998:23). 

Ivanič använder begreppen authobiografical self, discoursal self och self as author (Ivanič 
1998:23), i svensk översättning självbigrafiskt jag och diskursivt jag. Det självbiografiska 
jaget är skapat av individens tidigare erfarenheter och kan framkomma i provsvaren då stu-
denten väljer att lyfta fram sin egen identitet genom egna erfarenheter och åsikter. Det diskur-
siva jaget är den identitet som skapas genom anpassning till diskursen. I texterna är det dis-
kursiva jaget synligt genom sättet skribenten vill framstå i texten. Ivanič beskriver det diskur-
siva jaget som: 
 

It is concerned with the writer’s ”voice” in the sence of the way they want to sound, rather than 
in the sense of the stance they are taking. (Ivanič 1998:25) 
 

Beträffande stance, dvs. hur författarens röst är synlig genom positionering och uttryck för 
egna åsikter (se ovan 3.5.3), använder Ivanič istället begreppet self as author som hon menar 
influeras både av det självbiografiska och av det diskursiva jaget (1998: 26). Jag kommer att 
använda begreppet skribentjag i motsvarande betydelse. 

Ivanič diskuterar diskurs och identitet och konstaterar att frågor som rör identitet fått allt 
större uppmärksamhet inom lingvistisk teori (1998:36). Hon delar Faircloughs uppfattning att 
såväl identitet som språk är socialt konstruerade (1998:44). Enligt Fairclough är identitet en 
underfunktion till den språkets interpersonella funktion (Fairclough 2010:94), medan Ivanič 
har uppfattningen att författarens identitet speglas i språkets alla tre metafunktioner. Jag delar 
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Ivaničs uppfattning och jag kommer liksom hon att beakta uttryck för identitet i förhållande 
till olika skribentroller i alla tre metafunktionerna även om den ideationella relationen kom-
mer att dominera: 

 
... when a writer words something in a particular way, by a particular choice of words and 
structures, they are aligning themselves with others who use such words and structures, and 
hence making a statement of identity about themselves. (Ivanič 1998:45) 

 

3.4.5 Interimspråk och målspråk 
I likhet med Ask (2007:25) använder jag begreppen interimspråk och målspråk i förhållande 
till det akademiska språkbruket och inte som brukligt inom andraspråksforskningen i förhål-
lande till det aktuella språket, i detta fall svenska (Abrahamsson 2009:42f). Andraspråksstu-
denternas texter är dock, som jag konstaterat i avsnitt 1.3, interimtexter i dubbel bemärkelse: 
både mot ett svenskt målspråk och mot ett akademiskt målspråk. Jag undersöker dem i första 
hand som akademiska interimtexter och kommer att använda begreppet i den betydelsen. För 
att undvika missförstånd kommer jag att då jag skriver om målspråk att ange om svenskt eller 
akademiskt målspråk avses. Med akademiskt målspråk avses det språkbruk som är ut-
märkande för den övergripande akademiska diskursen. 

 

3.4.6 Akademiska diskursiva krav och akademiskt språkbruk  
Medan kritisk diskursanalys används för att analyserar språkbruk i syfte att förstå bakomlig-
gande maktförhållanden och ideologier – som då Unemar Öst (2009) använder diskursbegrep-
pet för att beskriva olika synsätt på syftet med högre utbildning – syftar diskursanalys till att 
studera språkanvändning i specifika sociala kontexter (Hyland 2009:20). I detta avsnitt är 
syftet att ge en bild av vad som avses med diskursiva krav och språkbruk i en akademisk ut-
bildningskontext. 

Oavsett synen på högre utbildnings syfte ingår akademins båda huvudgrenar, utbildning 
och forskning, i en akademisk diskurs som utmärks av ett kritiskt och vetenskapligt förhåll-
ningssätt, vilket innebär att kunskap utvecklas systematiskt och ifrågasätts och granskas stän-
digt. Kunskapsbyggandet och den kritiska granskningen är förklaringen till den akademiska 
textens egenheter (Blåsjö 2004:22, Hyland 2009).  

Blåsjö använder begreppen akademisk diskurs och utomakademisk diskurs, där diskursbe-
greppet betonar föreningen av språkbruk och kunskap (Blåsjö 2004:21). Hon menar att en 
viktig uppgift för högre utbildning är att ”berika studenterna med möjligheten att praktisera en 
akademisk diskurs vid sidan av deras utomakademiska” (2004:22). Det råder dock delade 
meningar om huruvida man kan tala om enbart en akademisk diskurs då olika vetenskapliga 
fält skiljer sig väsentligt från varandra i hur vetenskapliga resultat uttrycks och kommunice-
ras. Min uppfattning är att det finns en överordnad akademisk diskurs som rymmer såväl mer 
specifika disciplinära diskurser och ämnesdiskurser som deldiskurser som forskningsdiskurs, 
undervisningsdiskurs och studentdiskurs (jfr Hyland 2009, se även 1.2). 

Texterna som analyseras i denna undersökning är hämtade från en samhällsvetenskaplig 
utbildning och präglas därmed av en samhällsvetenskaplig akademisk diskurs, vars språkbruk 
ofta beskrivs som mer mångordigt och utredande än till exempel språkbruket inom natur-
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vetenskap och teknik. I min studie är jag dock främst inriktad på den överordnade akademiska 
diskursen vars främsta syfte är att skapa och förmedla kunskap (Hyland 2009) och som ut-
märks av ett språkbruk som ska spegla det kritiska förhållningssättet och uppfylla kravet på 
erkännande av tidigare forskning och transparens i forskningsprocessen (Ask 2007).  

 En grundläggande uppfattning inom SFL såväl som inom Academic Literacies är att det 
språkbruk som används inom skola och akademi skiljer sig från det som används i vardags-
situationer. Halliday (1978) poängterar i sin beskrivning av skolspråket att det skiljer sig från 
vardagsspråket genom att vara monologiskt snarare än dialogiskt, vilket innebär på att språket 
ensamt ska bära all relevant information vilket i sin tur ställer krav på effektivisering av språ-
ket som kan resultera i en ökad informationstäthet och en nominal stil.  

Inger Lindberg (2006) konstaterar att för att använda skolspråket framgångsrikt krävs en 
ändamålsenlig vokabulär av ord och fraser samt kunskap om grammatiska konstruktioner för 
att uttrycka jämförelser, orsakssammanhang, villkor, etc. Dessutom behöver studenten ha kän-
nedom om relevanta retoriska mönster.  

Rienecker & Stray Jørgensen (2002:244) anger olika språkhandlingar som mer eller min-
dre akademiska. Analysera, argumentera, citera, resonera och problematisera anges som 
exempel på språkhandlingar som anses särskilt gångbara i akademisk miljö till skillnad från 
till exempel berätta, agitera eller missionera. På motsvarande sätt lyfter Lindberg (2006:88) 
fram de särskilda språkfunktioner som återfinns i läroplaner och betygskriterier: beskriva, 
kategorisera, definiera, jämföra, och ange samband och orsak, som särskilt gångbara i en ut-
bildningskontext. Dessa språkfunktioner möter vi exempelvis i Blooms taxonomi. 

 

3.4.7 Taxonomier för kunskap  
En taxonomi är ett sätt att organisera olika företeelser eller ett ämnesområdes innehåll i ett 
överskådligt system. Begreppet är hämtat från naturvetenskapen men används också för kun-
skap och lärande. En av de mest kända kunskapstaxonomierna, Blooms taxonomi, är resultatet 
av Blooms ambition att utarbeta ett system för normer vid bedömning av studenters kunskap i 
samband med examinationer. För att underlätta samarbete med utbildningsplanering och be-
dömning skapade Bloom 1956 en kunskapstaxonomi som bygger på idén om att kunskap är 
hierarkiskt ordnad, dvs. högre nivåer utgår från och förutsätter att de lägre nivåerna har upp-
nåtts. Det ska dock inte tolkas som att de tidigare stegen är avklarade och kan lämnas när ett 
nytt erövrats. Snarare är utvecklingen kumulativ, och de lägre nivåerna ingår som viktiga 
delar i de högre nivåerna av lärande. De sex kognitiva nivåerna i taxonomin är: kunskap, för-
ståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. Taxonomin har vidareutvecklats av 
Anderson och Krathwohl (2001) så att de kognitiva processerna kompletterats med en kun-
skapsdimension som går från konkret till abstrakt (Se Biggs & Tang 2011, Pettersen 2008 och 
Elmgren & Henriksson 2010). Nivåerna i Blooms reviderade taxonomi framgår av figur 5. 
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Kognitivt 
engagemang 

Kognitiva 
kunskapsmål 

Verb 

Högt 
 
 
 
 
 
 
Lågt 

Värdering Bedöma, diskutera, kritisera, avgöra i förhållande till inre och 
yttre kriterier 

Syntes Generalisera, organisera, sammanfatta, dra slutsatser 
Analys Dela upp, identifiera, jämföra, undersöka 
Användning Tolka, anpassa, överföra, kunna använda 
Förståelse Förklara, tolka, visa på skillnader, likheter och skillnader 
Faktakunskap Återge, beskriva, definiera, räkna upp 

 
Figur 5. Blooms reviderade taxonomi (efter Pettersen 2008:276)  
 
Blooms taxonomi har använts vid utarbetande av kurs- och läroplaner i både ungdomsskolan 
och högre utbildning. För svensk högre utbildning aktualiserades Blooms taxonomi i och med 
Bolognaprocessen (se 2.4), som syftade till att göra europeiska utbildningar på högskolenivå 
jämförbara. Genom att utarbeta lärandemål utifrån gemensamma taxonomier var det mening-
en att utbildningar i olika europeiska länder lättare skulle kunna tolkas och jämföras. 

På utbildningssystemets olika nivåer har Blooms taxonomi haft stort inflytande och följts 
av flera taxonomier. Inom högre utbildning har SOLO-taxonomin som utarbetats av Biggs fått 
särskilt stort genomslag. SOLO står för Structure of the Observed Learning Outcome och är 
ett sätt att systematiskt visa hur studentens lärande blir alltmer komplext under utbildningens 
gång (Biggs & Tang 2011:87). Taxonomin baseras, till skillnad från Blooms taxonomi, på 
studier av läranderesultat hos högskolestudenter. Liksom Blooms taxonomi utgår SOLO-taxo-
nomin från uppfattningen att lärande sker stegvis i en given ordning, dvs. de högre stegen kan 
inte nås utan att de lägre nivåerna erövrats. SOLO-taxonomin består av fem lärandenivåer 
varav de första tre utgörs av en kvantitativ fas och de två senare av en kvalitativ fas på det sätt 
som framgår av figur 6.  

 
Nivå Fas Lärandekategori Läranderesultat 
1  

 
Kvantitativ 
fas 

Prestrukturell Inget lärande 
 

2 Unistrukturell Studenten kan t.ex. återge, identifiera  
Fokus på en aspekt 

3 Multistrukturell Studenten kan t.ex. beskriva, sammanfatta, jämföra  
Behandlar flera aspekter och dimensioner 

4  
Kvalitativ 
fas 
 

Relationell Studenten kan visa hur olika aspekter och dimensioner hänger ihop. 
Kan använda begrepp för att förklara och relatera till andras teorier 

5 Utvidgat abstrakt Studenten har förmåga att överföra kunskap och förståelse till nya 
problem 

 
Figur 6. SOLO-taxonomin (efter Biggs & Tang 2011 och Pettersen 2008) 
 

Sedan Bolognaprocessens genomförande finns rekommendationer i högskolepedagogisk litte-
ratur om att använda taxonomier och särskilt de aktiva verb som anses svarar mot de olika 
nivåerna i taxonomierna som stöd dels för att formlera lärandemål, dels för att utvärdera stu-
denters kunskaper vid examinationer (se Biggs & Tang 2007, Pettersen 2008, Elmgren & 
Henriksson 2010). 

Användningen av taxonomier har, som påpekats, fått stort genomslag men har också 
ifrågasatts. Blooms taxonomi har kritiserats för att separera de olika kognitiva processerna i 
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lärande. Mot taxonomin talar uppfattningen att lärande är en betydligt mer sammansatt och 
komplex process, där utveckling sker på flera nivåer samtidigt. En annan kritik som framförts 
är att taxonomin har rötter i behaviorismens tankar om medfödd begåvning, och därmed är 
svår att förena med en sociokulturell syn på lärande (Pettersen 2010:286).  

Cummins har utifrån BICS och CALP (se 3.3.2) utvecklat en matris för språkutvecklande 
arbete i skolan som överensstämmer med Blooms taxonomi liksom med de identifierade 
språkfunktioner eller språkhandlingar som anses vara typiska för det akademiska språkbruket 
(Cummins 2000)  

En koppling mellan akademiskt språkbruk och de två taxonomierna har också gjorts av 
Rienecker & Stray Jørgensen som konstaterar att akademiskt uppsatsskrivande, oavsett ämne, 
placerar sig högt upp på Blooms taxonomi (2013:45 ff). En fråga för mig är hur de provsvar 
som efterfrågas i hemtentor som ges under första året i en akademisk utbildning placerar sig i 
taxonomierna.  

Eftersom kunskapstaxonomier som Blooms taxonomi och SOLO-taxonomin har haft ett 
tydligt inflytande över sättet att formulera lärandemål inom svensk högre utbildning blir de 
relevanta för min undersökning. Jag kommer att relatera min analys av både uppgiftsinstruk-
tioner och provsvar till främst Blooms reviderade taxonomi som ett sätt att identifiera och 
organisera de språkfunktioner som efterfrågas i examinationerna och som förekommer i stu-
denttexterna. Jag ser ingen motsättning mellan taxonomiernas utgångspunkt i kognitiv teori 
och det sociokulturella och funktionella perspektiv, som jag lägger på analysen.  

3.5 Summering  
I detta kapitel har jag översiktligt presenterat teoretiska utgångspunkter för min studie och för 
denna studie relevant språkvetenskaplig forskning om studenters möte med den akademiska 
diskursen och om avancerat skrivande på ett andraspråk i en utbildningskontext. Däremot har 
jag inte tagit upp generella teorier för andraspråksinlärning eller teorier om bedömning och 
testning av andraspråk då studenttexterna i denna undersökning inte tillkommit i en språkut-
bildning.  

Som forskningsöversikten visar finns en lucka i forskningsfältet språkanvändning bland 
studenter med svenska som andraspråk på ordinarie utbildningsprogram på grundnivå. Det 
saknas också forskning som relaterar studenters språkanvändning till utformandet av uppgifts-
instruktioner och lärandemål. Det är min förhoppning att denna studie kan bidra med kun-
skaper om detta.  

Studien ramas in av fyra varandra närliggande teoretiska perspektiv: sociokulturell teori, 
systemisk funktionell lingvistik, Academic literacies och kritisk diskursanalys. 

Undersökningen utgår från den sociokulturella teorin syn på språk- och skrivutveckling 
som något som sker i samspel med andra i en sociokulturell praktik. Sociokulturell teori bi-
drar till denna studie främst med ett dialogiskt perspektiv som utgår från Bachtin. 

Systemisk funktionell lingvistik förenar det dialogiska perspektivet med idén om språkliga 
val som meningsskapande i tre metanivåer: ideationell, relationell och textuell teori om 
meningsskapande i språkets. SFL bidrar dessutom med det centrala begreppet skribentroller. 
Academic Literacies bidrag är synen på akademisk skriftspråkskompetens som en social prak-
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tik och inriktningen mot mötet mellan diskursens förväntningar och studentens tolkning av 
dessa. Kritisk diskursanalys bidrar slutligen med perspektiv på diskussionen om resultaten.  

De begrepp jag kommer att använda i min analys och hur de förhåller sig till varandra 
framgår av figur 7: 
 

     Analysobjekt i hemtentornas olika delar 
 
 
 

 

 
 

 
 
Figur 7. Centrala begrepp för textanalysen och hur de förhåller sig till varandra  
 

I fokus för min undersökning står språkfunktioner och skribentroller och hur de relaterar till 
varandra: dels de som efterfrågas i uppgiftsinstruktioner och frågeformuleringar, explicit eller 
implicit, dels de som förekommer i studenternas provsvar. Identifierade språkfunktioner 
relateras till olika nivåer i Blooms taxonomi medan skribentroller diskuteras i relation till 
uttryck för identitet och positionering.  
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4 MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel beskrivs undersökningsgruppen och det material som samlades in läsåret 2010–
2011 och som består av hemtentors uppgiftsinstruktioner, studenters provsvar och resultat 
samt studentenkäter. Dessutom utgör det aktuella programmets utbildningsplan och kurspla-
ner bakgrundsmaterial. Studenternas provsvar och hemtentornas uppgiftsinstruktioner är det 
centrala materialet för studien. Övrigt material används för att kunna beskriva kontexten men 
också som underlag för diskussion och för tolkning av resultaten.  

 Inledningsvis redogör jag för hur utbildningen, examinationerna och undersökningsgrup-
pen valts ut, därefter för de insamlings- och analysmetoder som jag slutligen valt för studien. 
Jag kommer i detta kapitel även att löpande kommentera och kritiskt diskutera de materialval 
som gjorts – och som kanske skulle kunna ha gjorts annorlunda. Metod- och materialkritiken 
summeras i avsnitt 4.5. 

4.1 Utbildning och examinationer 
Jag har i mitt val av utbildningsprogram utgått från följande kriterier: 

 
x Utbildningen ska rekrytera både första- och andraspråksstudenter 
x Utbildningen bör ha inslag av akademiskt skrivande, gärna diskursiva och kunskaps-

byggande texter  
x Hemtenta ska vara en förekommande examinationsform 
x Personal, ledning och studenter ska vilja delta 

 
Utifrån dessa kriterier valde jag att analysera texter skrivna av studenter första året på ett 3-
årigt samhällsvetenskapligt utbildningsprogram som leder fram till en generell examen på 
kandidatnivå.  

Urvalet av examinationer att analysera baserades på att examinationen skulle gälla kurser 
som examineras genom hemtenta och som hela studentgruppen deltagit i, dels kurser som inte 
primärt syftat till att examinera språkfärdighet. Detta resulterade i 4 hemtentor, och 2 av dessa 
har jag valt att undersöka närmare.  

 

4.1.1 Undersökningsgruppen 
Den aktuella studentgruppen på programmet omfattade 60 studenter: 50 kvinnor och 10 män. 
Av dessa var 56 aktiva vid tiden för underökningen. Studenterna tillfrågades om de ville delta 
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i undersökningen i samband med att jag besökte ett undervisningstillfälle och presenterade 
min studie; det var 49 studenter deltog vid informationstillfället. Studenterna gavs möjlighet 
att ge sitt samtycke skriftligt i en enkät som beskrivs närmare under 3.3.1. Sammantaget var 
det 45 studenter som besvarade enkäten. 

Totalt 33 kvinnor och 1 man ville delta i studien. Eftersom det skulle innebära svårigheter 
att säkerställa anonymiteten för den ende mannen valde jag att undanta honom och låta under-
sökningsgruppen bli enkönad. Det är värt att notera att andelen manliga studenter var betyd-
ligt större bland de studenter som tackade nej till att delta i studien: 8 av 11 studenter som 
valde att avstå var män. I tabell 2 redovisas antalet informanter. 

 
 Tabell 2. Studenter som besvarat enkäten 
 Enkätsvar Varav avstått 

från att delta  
Varav samtyckt 
till att delta 

Bortvalda Utvalda för analys 
av provsvar 

Utvalda för 
näranalys 
av provsvar 

Antal 45 11 34 3 31 5 
Kvinnor 36 3 33 2 31 5 
Män 9 8 1 1 0 0 
 

Av de 34 studenter som samtyckte till att låta mig ta del av deras texter uppgav 12 svenska 
som förstaspråk och det språk som de använder mest i sin vardag, offentligt, i utbildning, på 
arbetet och privat, bland familj och vänner. Det var 2 studenter som angav danska respektive 
norska som sina språk. Eftersom de skriver sina examinerande texter på dessa språk har stu-
denterna undantagits från studien. Återstående 20 studenter har uppgett ett annat språk än 
svenska som förstaspråk, bland dem den ende mannen som jag undantog från studien. 

Sammantaget omfattar materialet därmed texter från 31 studenter: 19 kvinnliga studenter 
som angett svenska som sitt andraspråk och 12 kvinnliga studenter som angett svenska som 
sitt förstaspråk. Studenterna i undersökningsgruppen beskrivs närmare i kapitel 5. 

 

4.1.2 Studenter för näranalys 
För näranalys har jag valt ut 5 studenter som definierat svenska som sitt andraspråk och som 
alla har skrivit den första och sista tentan.  

Jag har valt att närmare undersöka texter skrivna av 3 nybörjarstudenter som påbörjat hög-
skolestudier inom tre år efter examen från studieförberedande gymnasieutbildningar i Sverige 
eftersom en majoritet av nybörjarna på svenska lärosäten är i åldern 19–21 år (UKÄ 2014).  

Eftersom studenter som läser på nybörjarnivå i praktiken inte behöver vara nybörjare annat 
än i förhållande till programmet har jag valt ut 2 studenter med erfarenhet av tidigare aka-
demiska studier, en i Sverige och en i Bosnien. De är äldre än övriga, 23 respektive 33 år. 

 I undersökningsgruppen ingick inte någon student med utländsk akademisk utbildning 
som samtidigt uppfyllde det andra kriterier för att ingå i näranalysgruppen, dvs. att ha skrivit 
första och fjärde hemtentan vid ordinarie examinationstillfälle. Studenten med erfarenhet av 
akademiska studier i Bosnien har bara skrivit första tentan vid ordinarie examinationstillfälle.  

Tre av studenterna i detta urval har sin behörighet från kursen svenska B och två från kur-
sen svenska 2 B. Studenterna i näranalysgruppen beskrivs närmare i kapitel 8.  
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Den styrande principen för att välja ut texter för näranalys har således varit studenterna, 
eftersom den diskussion om studenters språkanvändning som förts inom utbildningssektorn 
och i medierna i mångt och mycket handlat om vilka studenterna är och vilken bakgrund de 
har. Urvalet av texter för näranalys hade kunnat göras på flera andra sätt, till exempel hade 
betygen på tentorna eller texternas utformning kunnat ligga till grund för urvalet. Kanske hade 
resultaten blivit annorlunda om texterna snarare än studentprofilerna legat till grund för 
urvalet av texter för näranalysen. Urvalet har dock varit strategiskt och till viss del 
hypotesdrivet för att omfatta individer som representerar bakgrundsfaktorer som jag tror kan 
ha betydelse för utfallet.  

4.3 Material 
Materialet består av fyra olika hemtentor, två från höstterminen och två från vårterminen. 
Mellan första och sista tentamenstillfället har det gått 4,5 månader. Materialet består av tre 
delar:  

 
1. Examinators uppgiftsinstruktioner och frågor  
2. Studenternas provsvar  
3. Resultaten på examinationerna. 

 
Fokus för analysen är dels examinators instruktioner och frågor, dels studenternas provsvar, 
men för att kunna tolka dessa texter behöver jag också analysera den kontext de tillkommit i. 
Jag har därför undersökt utbildningens lärandemål och hur de speglas i examinationerna. Ut-
bildningsplaner och kursplaner har således analyserats som bakgrundsmaterial. Resultaten på 
examinationerna har på liknande sätt analyserats för att få en bild av de olika gruppernas 
studieframgång som en aspekt av den diskursiva praktiken. 
 

4.3.1 Metod för materialinsamling 
Studenterna gavs möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i undersökningen i samband med 
att de besvarade en kort bakgrundsenkät (se bilaga 1). Materialet omfattar enkätsvar från 49 
studenter, varav 34 samtyckt till att låta mig ta del av deras examinerande texter.  

Utöver möjligheten till samtycke var enkätens främsta syfte att studenterna skulle definiera 
svenska som sitt första- eller andraspråk och ange vilket språk de främst använder i privata 
och offentliga situationer. Min tanke med detta var att utgå från hur studenterna själva definie-
rade sina språk hellre än att jag själv skulle göra en sådan definition utifrån faktorer som 
födelseland eller föräldrars språk. Därför ställdes en fråga om vilket som är studentens första-
språk eller modersmål, två termer som likställs i språkvetenskapliga sammanhang (Abrahams-
son 2009:13) Att nämna både förstaspråk och modersmål i frågan var medvetet, eftersom be-
greppet förstaspråk är det gängse inom forskning och utbildning men kanske inte lika välkänt 
som det vardagligare men mindre precisa begreppet modersmål.  

Enkäten innehöll också en fråga om förväntningar på högskolans texter samt bakgrunds-
information som kön, ålder och tidigare utbildning. Däremot ställdes inga frågor om födelse-
land eller tid i Sverige och inte heller om social bakgrund, exempelvis föräldrars utbildnings-
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bakgrund. Möjligen kan enkätens begränsade omfång ha bidragit till att majoriteten av studen-
terna gav sitt samtycke till att medverka i studien. Sammantaget vara det nästan 70 % som vill 
vara med i studien. 

Provsvar skrivna av de studenter som gett sitt samtycke är insamlade via plagiatkontroll-
systemet Urkund. Uppgiftsinstruktioner och frågor liksom resultatlistor har jag fått tillgång till 
genom kurssekreterare eller examinerande lärare. Slutligen är utbildningsplaner och kurspla-
ner hämtade elektroniskt från lärosätets webbplats. 

 

4.3.2 Insamlat material 
Det insamlade textmaterialet omfattar instruktioner till fyra examinationer vid ordinarie exa-
minationstillfälle och 110 provsvar skrivna av studenterna i undersökningsgruppen. Vidare 
har 11 provsvar skrivits vid omexaminationer, och eftersom uppgiftsinstruktionerna till dessa 
saknas har de undantagits från analysen. Alla provsvar är som sagt inlämnade elektroniskt via 
Urkund, och tre av provsvaren är lämnade i ett format som inte går att öppna. Detta innebär 
96 tillgängliga provsvar, varav 50 ingått i den övergripande analysen och 10 av dessa även i 
näranalysen. Materialet omfattar också resultat för alla examinationer och omexaminationer i 
form av examinerande lärares resultatlistor, en för varje examinationstillfälle. Det insamlade 
textmaterialet framgår av tabell 3 och bakgrundsmaterialet av tabell 4: 
 
Tabell 3. Insamlat textmaterial från den utvalda undersökningsgruppen 
 Tillgängligt 

material 
För analys av 
hela gruppen 

För näranalys Bortvalt 

Uppgiftsinstruktioner 
ordinarie examination 

4 4 2 0 

Uppgiftsinstruktioner  
omexamination 

0 0 0 0 

Provsvar ordinarie examination 96 50 10 46 
Provsvar omexamination 11 0 0 11 
 
Tabell 4. Bakgrundsmaterial 
Resultat ordinarie examination 96 96 0 0 
Resultat omexamination 11 11 0 0 
Enkäter 49 34 31 3 
Kursplaner för aktuella kurser 4 – – – 
Utbildningsplan för aktuellt program 1 – – – 
 

Det centrala materialet är dels uppgiftsinstruktioner och frågor som analyseras i kapitel 6, dels 
studenternas provsvar som analyseras i kapitlen 7 och 8. Svaren på enkäter och resultaten på 
examinationerna bidrar till att ge en bild av examinationernas kontext, och redovisas liksom 
analysen av bakgrundsmaterialet utbildningsplan och kursplaner i kapitel 5 som behandlar 
examinationernas diskursiva praktik.  
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4.4 Metod för analys 
Enligt den sociokulturella teorin kan texter inte ses som isolerade företeelser utan interagerar 
med andra texter i den kontext de är tillkomna i (Bachtin 1997:212, 238; Vygotskij 1978). I 
denna studie förekommer interaktionen i flera steg: mellan den utbildningspolitiska diskursen 
och utbildningens lärandemål, mellan lärandemål och examinationsuppgifter och mellan exa-
minationsuppgifter och provsvar. Textanalysen är främst inriktad mot uppgifter och provsvar 
och interaktionen dem emellan. Provsvaren och uppgiftsinstruktionerna interagerar dock även 
med lärandemål på olika nivåer och ytterst med rådande utbildningspolitiska diskurser. 
Interaktionen på dessa olika nivåer illustreras av figur 8: 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 8. Interaktion mellan lärandemål, examinationsuppgift och studenttext 
 

För att jag ska kunna göra en adekvat analys av studenttexterna behöver de uppgifter och in-
struktioner som ligger till grund för provsvaren presenteras och kritiskt granskas. Jag granskar 
dem i ljuset av lärandemålen för att studera om rådande utbildningspolitiska diskurser åter-
speglas i de aktuella kurserna.  

 

4.4.1 Metod för analys av uppgiftsinstruktioner 
Enligt idén om Constructive Alignement (se 2.4.1) ska lärandemålen i kursplanen vara ut-
gångspunkt för det som examineras. Därför undersöker jag om frågor och uppgiftsinstruktion-
er bär spår av kursplanernas lärandemål. Jag har undersökt vad studenten ombeds göra, dvs. 
vilka språkfunktioner som efterfrågas direkt eller indirekt i uppgifterna (se 2.4.1 om språk-
handlingar och språkfunktioner). Jag har också undersökt hur studenten förväntas utföra det 
som efterfrågas, dvs. vilka krav och bedömningskriterier som är knutna till uppgifterna. De 
fyra examinationernas uppgiftsinstruktioner analyseras i följande steg: 

 
x Vilka uttalade krav på anpassning till akademisk diskurs förkommer i anvisningar, 

krav och bedömningskriterier? 
x Vilka språkfunktioner efterfrågas och hur förhåller de sig till de olika kognitiva 

nivåerna i Blooms reviderade taxonomi? 
x Vilka skribentroller efterfrågas, explicit eller implicit, i uppgiftsinstruktioner och 

frågeformuleringar? 
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x Vilka spår av kursernas lärandemål och de olika diskurserna, den klassiskt akademiska 
diskursen, globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen, identitetsdiskursen, iakttas i 
frågeformuleringar och uppgiftsinstruktioner? (jfr Unemar Öst 2009:234) 

 
Genom analyserna synliggörs de språkfunktioner och krav som föreligger och som därmed 
kan sägas vara är representativa för hemtentorna. Resultaten av dessa analyser ligger till 
grund för analysen av hur studenternas språkliga strategier för att göra det som efterfrågas tar 
sig uttryck i provsvaren. 

 

4.4.2 Metod för analys av studenternas provsvar  
Analysen av studenternas provsvar syftar till att identifiera vilka strategier studenterna använ-
der för att utföra det som efterfrågas i uppgiftsinstruktionerna på det sätt som krävs med syftet 
att demonstrera att de uppsatta lärandemålen uppnåtts. Analysen ska också tjäna som underlag 
för en diskussion om vilka skillnader och likheter som finns mellan första- och andraspråks-
studenters strategier. Efter en övergripande beskrivning av provsvaren som text koncentreras 
analysen till strategier för att möta dels efterfrågade språkfunktioner och skribentroller, dels 
ställda krav på anpassning till den akademiska normen. Analysen av uppgiftsinstruktionerna 
ligger alltså till grund för analysen av studenttexterna. 

I ett första steg analyseras provsvar från hela undersökningsgruppen översiktligt. Eftersom 
makrotemat är givet genom uppgiftsinstruktionen för provsvaret studerar jag hur studenterna 
väljer och utvecklar mikroteman i sina svar. Därmed står den ideationella metafunktionen i 
centrum för denna del av analysen. Undersökningen av den relationella nivån kommer att rik-
tas mot metaspråk, skribentroller och användning av den egna rösten, dvs. skribentrösten. Den 
textuella metafunktionen analyserar organisation och struktur i texterna. Analysens över-
ordnade forskningsfråga ”Hur anpassar studenter för vilka svenska är första- respektive andra-
språk sina provsvar till efterfrågade språkfunktioner och skribentroller?” besvaras i fyra steg 
utifrån följande delfrågor:  

 
x Vilka språkfunktioner använder studenterna för att göra det som efterfrågas? 
x Vilka strategier används för att anpassa texterna till diskursiva krav? 
x Vilka skribentroller intas i texterna? 
x Hur förhåller sig de förekommande skribentrollena till språkfunktionerna? 

 
Provsvarsanalysens andra del utgörs av en fallstudie av provsvar på 2 essäfrågor skrivna av 5 
studenter som har svenska som andraspråk. Forskningsfrågan för denna del av analysen är: 
”Vilka skribentroller intar andraspråksstudenter i sina provsvar?” Analysen är därmed främst 
inriktad mot den relationella metafunktionen. Analysen genomförs utifrån följande delfrågor:  
 

x Vilka strategier använder studenterna för att besvara essäfrågorna? 
x Vilka skribentroller intas i texterna och hur kan de relateras till den valda strategin? 
x Vilka identiteter eller röster är synliga i de förekommande skribentrollerna? 
x Vilka andra tecken på akademiskt interimspråk kan iakttas i texterna? 
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 Delfrågorna i de två analyserna är som framgår delvis överlappande. Näranalysen av de 5 an-
draspråksstudenternas texter innebär en möjlighet till fördjupad analys av iakttagelser gjorda i 
den totala undersökningsgruppens texter och särskilt hur de olika skribentrollerna intas av an-
draspråksstudenter. De studenttexter som ligger till grund för fallstudien återfinns i bilagorna 
3–7.  

För att ge en bild av studenters faktiska språkanvändning är citaten ur studenttexterna 
exakt återgivna. Det innebär att stavfel och grammatiska avvikelser har behållits i citaten utan 
att dessa kommenteras. De enda tillfällen då avvikelser kommenteras är då budskapet i texten 
så kraftigt förändrats till följd av studentens ordval eller konstruktion att betydelsen blir en 
helt annan än den avsedda.  

4.5 Metod- och materialkritik  
 Utöver den kritik som framförts i anslutning till redovisning av urval och materialinsamling 
kommenteras här några mer övergripande aspekter på valet av metoder och material.  

I efterhand kan jag konstatera att fler bakgrundsfaktorer borde ha samlats in eftersom indi-
viders bakgrund blev styrande för urvalet. Till exempel hade information om tid i Sverige och 
föräldrars utbildningsnivå kunnat vara en tillgång för att diskutera orsaker till iakttagna mön-
ster och för att diskutera resultaten i förhållande till andra undersökningar. Exempelvis knyter 
Magnusson sina resultat till en teori om startålder (2011).  

Mitt val att från början dela in studenterna och deras texter utifrån om de angett svenska 
som sitt förstaspråk eller andraspråk kan diskuteras. Uppdelningen i första- och andraspråks-
texter har fungerat som ett raster i min analys. Möjligen hade jag sett andra saker om texterna 
hade analyserats utan att vara uppdelade i första- och andraspråk.  

Jag är medveten om att en sådan formulering tvingade studenterna att ta ställning till och 
kategorisera sitt språk på ett sätt som de eventuellt inte skulle göra annars. För att förståelsen 
av förstaspråk och modersmål inte skulle begränsas till det språk man talade först i livet utan 
knytas till daglig användning ställde jag också frågan: ”Vilket språk använder du mest i din 
vardag?” Studenterna angav ett svar för ”offentligt (utbildning, arbete etc.)” och ”privat (i 
hemmet, bland vänner etc.)”.  

Genom att analysen riktats mot det som skiljer mellan första- och andraspråksanvändares 
texter finns en risk att fokusera på det som kan uppfattas som ytliga brister i språkanvändning. 
Jag har dock strävat efter att nå under ytan genom analysens inriktning mot skribentroller och 
språkfunktioner. 

Slutligen innebär hemtentor, som jag konstaterade i avsnitt 2.5, en svårighet att säkerställa 
att det verkligen är den student som examineras som skrivit texten. Samma osäkerhet gäller 
naturligtvis de provsvar som ingår i min undersökning, men då texterna är examinerade av 
lärosätet och därmed kontrollerade och bedömda vara skrivna av den student som lämnat in 
dem har jag ingen anledning att misstänka annat. Provsvaren har dessutom filtrerats genom 
plagiatkontrollen Urkund.  
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5 HEMTENTORNAS DISKURSIVA PRAKTIK 

Den diskursiva praktiken avser det sammanhang där de undersökta texterna produceras, tolkas 
och konsumeras (jfr Fairclough 2010:94, se även 3.1.1). I detta fall utgörs den diskursiva 
praktiken av det första året på ett 3-årigt samhällsvetenskapligt program, där studenter och 
lärare kommunicerar via skriftliga examinationer. Jag utgår i min analys av den diskursiva 
praktiken från det insamlade bakgrundsmaterialet och redogör i detta kapitel för den aktuella 
utbildningen, kursernas lärandemål och examinationsform. Vidare presenteras undersöknings-
gruppen närmare och avslutningsvis analyseras studenternas studieframgång.  

5.1 Den aktuella utbildningen 
Utbildningens övergripande inriktning såväl som teman för de ingående kurserna återspeglar 
det mångfaldsideal och mångfaldsintresse som enligt Unemar Öst är utmärkande för både 
demokratidiskursen och identitetsdiskursen. För att garantera anonymiteten för de studenter 
och lärare som medverkar i min undersökning anges inte namn på utbildningsprogrammet 
eller de delkurser examinationerna avser. 

Programmet leder fram till en generell kandidatexamen till skillnad från en yrkesexamen 
som till exempel socionom- eller lärarexamen. Utbildningsprogrammet är uppbyggt av ett an-
tal teoretiska kurser, för det mesta på 7,5 högskolepoäng (hp) i samhällsvetenskapliga ämnen, 
och studenterna har möjlighet att välja inriktning. Första årets kurser är gemensamma för hela 
studentgruppen med undantag för sista kursen på vårterminen. Av detta skäl ingår den inte i 
denna studie. En av de kurser som examineras genom de undersökta tentorna omfattar 15 hp, 
varav 7,5 examineras genom hemtenta. Resterande poäng examineras genom inlämningsupp-
gifter. Övriga kursers omfattar 7.5 hp vardera. De 4 hemtentorna är alltså lika omfattande. 

  

5.1.1 Lärandemål  
Analysen av hemtentornas uppgiftsinstruktioner och provsvar görs med en blick på lärande-
målen för kurserna, utbildningsprogrammet och de lagstadgade målen för en generell examen.  

En avgörande förändring i den akademiska diskursen är att efter Bolognareformens infö-
rande skrivs utbildningsplaner och kursplaner utifrån lärandemål snarare än kursinnehåll. Lä-
randemål formuleras för kunskap och förståelse, färdigheter och förmågor samt värderings-
förmåga och förhållningssätt. För denna studie är det färdighetsmålen och mål som avser för-
hållningssätt som är mest relevanta. Kunskapsmålen diskuteras därför inte.  
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För språkliga färdigheter anger utbildningsplanen att en student efter avslutat utbildnings-
program ska ”visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera 
och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, pro-
blem och lösningar i dialog med olika grupper.” Lärandemålet i utbildningsplanen är snarlikt 
det som anges i examensordningen för generella examina enligt vilken studenten efter avslu-
tad 3-årig utbildning ska: ”visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper” (Examensordningen, Hög-
skoleförordningen bilaga 2). Ett annat generellt lärandemål med relevans för denna under-
sökning anger att studenter efter avslutad utbildning ska: ”Visa förmåga till ett vetenskapligt 
förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling.”  

Mer än hälften (10 av 17) av lärandemålen i de kurser som examineras genom de under-
sökta hemtentorna är formulerade som kunskapsmål där studenterna efter avslutad kurs ska 
kunna visa kunskap om angivna fenomen och företeelser. De 6 lärandemål som beskriver fär-
digheter och förmågor förenas av att de har en inriktning mot det kritiska förhållningssättet 
som är ett mål för grundläggande högskoleutbildning (Examensordningen Högskoleförord-
ningen bilaga 2) och som främst återspeglar den klassiska akademiska diskursen (Unemar Öst 
2009). 

Första hemtentan examinerar ett färdighetsmål som uttrycks som att studenten efter av-
slutad kurs ska: ”Demonstrera förmåga att utföra och presentera begränsade men relevanta an-
alysuppgifter.” Efter den andra kursen ska studenten ”kunna genomföra metodologiskt grun-
dade omvärldsanalyser” och den tredje hemtentan examinerar lärandemålen att ”kunna analy-
sera och kritiskt granska aspekter av social förändring” och att ”förstå och beskriva sociala 
förändringar”. Färdighetsmål som examineras den fjärde hemtentan är att: ”kunna analysera 
och dekonstruera sociala klassificeringar och kategorier” och ”visa insikt om och förmåga att, 
förstå, ifrågasätta och kritiskt granska sociala klassificeringar och kategorier”.  

I lärandemålen finns en progression genom kurserna mot de högre nivåerna i Blooms 
taxonomi. Den nivå som är tydligast framskriven i de olika kursernas lärandemål är nivå 4, 
dvs. att analysera. Nivån är således central för utbildningen under första året. 

 De språkliga färdighetsmålen i kurserna innehåller språkfunktioner som presentera, be-
skriva, analysera och ifrågasätta men utöver det är inga specifikt språkliga lärandemål formu-
lerade, utan dessa är istället koncentrerade till en särskild kurs i akademiskt språkbruk som 
läses under första terminens senare del.  

Kursen i akademiskt språkbruk är i sig ett uttryck för lärosätets ambition att bidra till stu-
denternas insocialisering i den akademiska diskursen. De lärandemål som anges där får antas 
ligga till grund även för bedömningar i senare kurser. Kursens mål är främst inriktade på att 
studenten ska ha en kännedom om och förståelse för det akademiska språkbruket. Studenterna 
ska efter avslutad kurs ha: ”grundläggande förståelse av argumentation, stil och struktur i 
olika akademiska skriftliga och muntliga genrer.” De mål som avser studentens förmåga till 
egen skriftlig produktion av text anger att studenten efter avslutad kurs ska ”ha grundläggande 
förmåga att kommunicera funktionellt i olika akademiska sammanhang” och ”kunna skriva en 
kortare text inom en akademisk genre.” Vad det innebär att kommunicera funktionellt framgår 
dock inte av lärandemålen utan är öppet för tolkningar. Kursen i akademiskt språkbruk ligger 
mellan andra och tredje hemtentan. Det innebär att alla studenter erbjudits undervisning om 
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akademiskt skrivande men inte att alla studenter nått målen för kursen innan de skriver sin 
tredje och fjärde tenta.  

 

5.1.2 Examinationsformer 
De lärare som undervisar på kurserna är också de som examinerar. Det innebär i praktiken att 
det är olika examinatorer på varje kurs och att varje tenta därmed är utformad av olika lärare. 
Varje ingående kurs avslutas med en examination och examinationsformerna varierar, men 
den vanligast förekommande formen är redan under första året hemtentamen. En hemtenta 
innebär att studenterna skriver examinationen på valfri plats under en längre tid och med 
kurslitteraturen tillgänglig. För en mer utförlig beskrivning av hemtentan som examinations-
form se avsnitt 2.5. Detta ger möjlighet för examinatorn att formulera frågor som innebär att 
studenterna förväntas att analysera, resonera och diskutera, dvs. frågor som motsvaras av de 
högre nivåerna i Blooms reviderade taxonomi. Skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga pre-
sentationer i seminarieform och salstentamen är andra examinationsformer som förekommer 
under första året på det aktuella programmet.  

 Studenter som inte tenterat eller blivit underkända vid ordinarie tillfälle erbjuds minst två 
omtentamenstillfällen. Det är däremot inte möjligt att tentera om för att få ett högre betyg. 

5.2 Studenterna 
Den aktuella utbildningen rekryterar brett och lockar studenter med många olika bakgrunder 
och som har olika syften och motiv att söka sig till utbildningen. Studenterna besvarade en 
kort enkät i samband med att de gav sitt samtycke till att delta i studien (se 3.3.1). I tabellerna 
5 och 6 nedan redovisas den bakgrundsinformation som framkom i enkätsvaren: ålder, gym-
nasieutbildning, eventuella tidigare akademiska studier, behörighet i svenska för högskolestu-
dier och i förekommande fall språk utöver svenska. Studenternas språk utöver svenska redo-
visas främst för att illustrera mångfalden i en svensk studentgrupp. Däremot kommer jag inte 
försöka finna samband på individnivå mellan studenters språkbakgrund och språkanvändning 
i provsvaren.  

 I tabell 5 redovisas bakgrundsinformation om de 12 studenter som angett svenska som sitt 
förstaspråk, och tabell 6 ger bakgrundsinformation om de 19 studenter som definierat svenska 
som sitt andraspråk. Studenterna med svenska som förstaspråk anges med F och ett nummer 
och studenterna som har svenska som andraspråk på motsvarande sätt med A och ett nummer. 
Studenterna som ingår i näranalysen har getts fingerade namn, medan övriga studenter endast 
har bokstav och nummer. Anledningen till detta är min bedömning att hela studentgruppen är 
så stor att om alla skulle ges fingerade namn skulle mängden personnamn snarare förvirra än 
underlätta för läsaren. 

 
 
 
 
 



 

 

50 

 
Tabell 5. Studenter som angivit svenska som förstaspråk 
Student  Ålder Gymnasium, ex.år  ak. studier Behörig i sv. Språk  

utöver sv. 
F 1 23 Media MKV 30 hp Sv B Nej 
F 2 31 Miljö, kost & ek. (-98) Nej SvB Nej 
F 3 29 Hotell & rest. (-01) Komvux Nej SvB Nej 
F 4 23 Barn och fritid (-06) Nej SvB Nej 
F 5 22 Samh. (-07) Nej SvB Nej 

F 6 20 Ek. (-09) Nej SvB Serbiska 
F 7  Samh.& ek. (-06) Sjuksk.prog.1 år SvB Nej 
F 8 27 Samh. & Komvux (-06) 2 år i Sv. & Sp. Sv B Nej 
F 9 25 Waldorfskola (-04) 15 hp: Genus  Reell kompetens Danska 
F10 
 

22 Estetisk teater (-06) Genus90 hp, 
soc.arb. & déhis. 

SvB Engelska 

F 11 22 Estetisk musik (-07) Soc. 30 hp, krim. Sv B Nej 
F12 28 Waldorfskola (-01) Genus 30 hp SvB Nej 
 

Tabell 5 visar att studenterna i studien har relativt lika gymnasiebakgrund, och det är 3 som 
uppger att de förutom svenska har med sig danska, engelska respektive serbiska. Det är värt 
att notera att utöver gymnasieutbildning har en majoritet av de enspråkiga studenterna erfa-
renhet av tidigare studier. I enkätsvaren uppger 10 av studenterna att de dessutom har yrkeser-
farenhet, främst inom service- och vårdyrken. 

De 19 studenter som har angett svenska som sitt andraspråk redovisas i tabell 6 nedan. De 
5 studenter som valts ut för näranalys är markerade i kursiv stil och har getts fingerade namn.  
 

Tabell 6. Studenter som angivit annat språk än svenska som förstaspråk 
Student  
 

Ålder Gymnasium, examensår ak. studier Behörighet i 
svenska 

Förstaspråk 

A 3 19 Samh. (-10) Nej SvB Arabiska 
A4 Celia 20 Intern. samh. (-09) Nej SvB Luganda 
A5 23 Entreprenörsprogr. (-06) Nej SvB Rumänska 
A 6 19 Samh. soc. (-10) Nej SvB Bosniska 
A 7 19 Handel & adm. (-10) Nej Sv2B Arabiska 
A8 
Besjana 

19 Handel & adm. (-10) Nej Sv2B Albanska 

A 9 21 Handel & adm. (-08) Nej Sv2B Rumänska 
A 10 19 Media Nej SvB Bosniska 
A 11 20 Intern. ek. (-09) Nej SvB Portugisiska 
A 12 
Adriana 

19 Intern. samh. (-10) Nej SvB Albanska 

A 13 19 Samh. (-10) Nej SvB Bosniska 
A 15 19 Naturvet., samh. & ek. (-09) Nej SvB Rumänska 
A16 19 Barn- och fritid (-10) Nej SvB Serbokroatiska 
A 17 20 Samh.(-08) Nej SvC Arabiska 
A 18 24 IT-natur (-06) Nej SvB Somali, arabiska 
A 19 
Durdana 

33 Bosniskt gy, Komvux i Sv. (-10) Lärarutb. 
Bosn. 2 år 

Sv2B Bosniska 

A 21 19 Media (-09) eng. 30 hp  SvB Arabiska 
A 23 
Elena 

23 Naturtvet. (-06) Lärarutb. i 
Sv. 2 år 

SvB Pastho 

A24 20 Naturvet. Waldorf (-09) Nej SvB, Sv2B Spanska 
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Liksom i den bland förstaspråksstudenterna är samhällsprogrammet, inklusive varianter på 
samhällsprogrammet, det program som flest andraspråksstudenter studerat på gymnasiet. Det 
är 12 av de 19 studenterna som har europeiska språk; resten har sitt ursprung i Mellanöstern, 
Afrika och Asien. Som framgår av tabellen har en majoritet av studenterna sin behörighet i 
svenska genom kursen svenska B i gymnasieskolan, vilket ligger i linje med Economous 
resultat som visade att elever väljer svenska A framför svenska 2A på gymnasiet. (Economou 
2007, se även 2.3.1). De studenter som läst svenska som andraspråk på gymnasiet har an-
tingen läst programmet Handel och administration eller gymnasiekursen på Komvux. En 
student uppger behörighet genom både svenska B och svenska 2B. Olika vägar till behörighet 
i svenska för högskolestudier beskrivs i avsnitt 2.3.1. 

Yrkeserfarenhet framgår inte av tabellen, men alla utom 3 studenter uppger att de har 
yrkeserfarenhet, de flesta från handel men också från restaurangbranschen och från vård- och 
omsorgsyrken. De har med andra ord erfarenhet av att använda svenska i professionella 
sammanhang utanför utbildningskontexten. 

 

5.2.1 Studenternas språkanvändning 
Utöver att ange sitt modersmål har studenterna angett vilket språk de använder mest i sin var-
dag, dels i offentliga sammanhang som utbildning och arbete, dels privat i hemmet och bland 
vänner. Det är värt att notera att det inom gruppen som ser svenska som sitt förstaspråk 
förekommer studenter som anger att de använder ytterligare språk i privata sammanhang, lik-
som det bland de studenter som ser svenska som sitt andraspråk finns de som använder sven-
ska mest både offentligt och privat. I tabell 7 nedan redovisar jag studenternas svar på frågan 
om språkanvändning. 

 
Tabell 7. Studenters definition av språkanvändning  
Svenska som förstaspråk, använder svenska offentligt och privat 9 

Svenska som förstaspråk, använder svenska offentligt men svenska och annat språk privat 3 

Annat förstaspråk, använder svenska mest både offentligt och privat 6 

Annat förstaspråk, använder svensk mest offentligt men annat språk privat 7 

Annat förstaspråk, använder svenska mest offentligt och både svenska och annat språk privat 6 

 
Alla studenter använder inte oväntat svenska mest i offentliga sammanhang, eftersom det är 
det samhällsbärande språket och utbildningsspråket. Värt att notera är att majoriteten av de 
studenter som har annat språk än svenska som sitt förstaspråk främst använder svenska i pri-
vata sammanhang och endast 7 av 19 uppger att de endast använder ett annat språk än svenska 
privat. Svenska är med andra ord dominerande i båda gruppernas språkanvändning.  

 

5.2.2 Studenternas tankar om skrivande  
 I den inledande enkäten ställde jag frågor om studenternas tankar om skrivandet på utbild-
ningen. Det var frågor som om de trodde de skulle komma att skriva mycket under sin utbild-
ning och sitt kommande yrkesliv, vilken typ av texter de förväntade sig att få skriva och vilka 
deras förväntningar var inför skrivandet på högskolan.  
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Sett till de genrer som ingår i utbildningen har studenterna en realistisk bild av vilka text-
typer de kommer att skriva och anger konkreta exempel som tentor, hemtentor, artiklar, essäer 
och rapporter. Flera svar beskriver texterna, som argumenterande, utredande, akademiska och 
examinerande. Här återges några enkätsvar för att illustrera vad studenterna förväntar sig att 
de kommer att skriva under sin utbildning: 

 
Det som ingår inom studierna/arbetet, jag tror det kommer vara mycket om dagens samhälle & 
mina egna tankar. (A 6) 
Texter som handlar om utbildning. Uppsatser forskningstexter. Vetenskapstexter. (A 12)  
Jag vet inte, lite svårt och veta just nu. Antagligen ngt inom min utbildning samhället etc. (A 11) 

 
Som framgår av dessa enkätsvar har studenterna inte en lika klar bild över texternas innehåll, 
dvs. det fält de kommer att skriva om. Kommentarerna som ges av A 12 och A 11 tyder enligt 
min uppfattning på att studenterna ser utbildningen snarare än ämnet för utbildningen som fält 
för texterna. Studenterna ser med andra ord ännu inte sig själva i andra roller än den som 
student och inlärare. Förväntan på att få skriva om sina egna tankar (A6) uppfattar jag som en 
påverkan från skrivande på tidigare nivåer i utbildningssystemet. 

På frågan om de tror att de kommer att skriva mycket är svaren vagare. Många lämnar 
frågan obesvarad men en student slår fast att ”vi kommer att få skriva massa texter” (A8). 
Svaren på frågan om förväntningar på skrivutveckling är mer uttömmande, och det är uppen-
bart att det sammantaget finns en stor och utbredd förväntan på att utveckla språket och att 
lära sig skriva bättre och annorlunda. Förväntan på utvecklingen uttrycks av en majoritet i 
båda studentgrupperna, 7 av 12 förstaspråkstudenter och 16 av 19 andraspråksstudenterna ut-
trycker en förväntan på språkutveckling. Här följer några belysande exempel från enkät-
svaren: 

 
Ogillar att skriva annars gillar att framföra saker muntligt. Men förväntar mig att jag ska få lära 
mig att skriva på professionell nivå. (A 4)  
Att jag ska utveckla min svenska både i tal och skrift och att kunna sammanfatta mig inne-
hållsrikt med ”nya begrepp” och ord som jag ej använt tidigare, som jag har nytta av. ( A5) 
Att jag ska lära mig skriva på ett mer vetenskapligt ”vuxet” sätt, att ordförrådet kanske kommer 
breddas. (A 9) 
Att jag ska bli bättre och att det ska bli lättare att skriva. (F 7) 
Jag tror inte att jag har ett tillräckligt stort ordförråd för att skriva på den nivå som jag tror 
förväntas av studenter. Jag hoppas att lärarna kan ta hänsyn till det. (A 16) 
 

Som framgår av exemplen ovan finns det en förväntan om att utveckla ett mer vetenskapligt 
språk och särskilt andraspråksstudenterna nämner ett utökat ordförråd och träning i profes-
sionellt skrivande som exempel på vad utvecklingen ska bestå av. I enkätsvaren ryms också 
en oro för det nya vilket framgår av dessa studentkommentarer: 
 

Det kommer bli intressant & lärorikt men samtidigt skrämmande eftersom jag är den första i min 
familj som har börjat på högskolan så allt är nytt för mig. (F 6) 
Hoppas att jag kan utvecklas, känner mig ofta nervös och får lite skrivkramp och prestations-
ångest. (F 3) 
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Sammanfattningsvis har studenterna en förhållandevis realistisk bild av vad som väntar, även 
om de inte fyller beskrivningar som akademiskt och vetenskapligt med något konkret innehåll, 
oberoende av om de skriver om det i positiva eller negativa ordalag. Enkätsvaren ger en bild 
av att studenterna har en medvetenhet om att högskoleutbildning är förknippad med ett spec-
iellt språkbruk som delvis skiljer sig från det som de använt tidigare. Studenternas förväntan 
på och förhoppningen om att högskolestudier innebär en utveckling av språket är kanske för-
vånande för många högskolelärare med tanke på den diskussion som förts i medierna. 

5.3 Studieframgång i undersökningsgruppen 
Med studieframgång avses här att nå målen för kursen, dvs. att bli godkänd på tentan genom 
att demonstrera de kunskaper och förmågor som efterfrågas. Studieframgång kan också disku-
teras i termer av betygssteg, men det är inte primärt den bedömningen som är betydelsefull 
här utan uppnåendet av ett godkänt betyg, även om jag kommer att beröra betygssättningen av 
studenternas tentamenssvar. Begreppet studieframgång ska med andra ord i detta samman-
hang inte tolkas som ett högt betyg utan som godkänd på kursen. Utöver det kan graden av 
studieframgång variera, vilket motsvaras av de olika betygsstegen. 

Studieframgång i undersökningsgruppen presenteras i tabell 8 där studenternas resultat på 
de fyra hemtentor som ingår i studien redovisas. Resultat från omtentor anges inom parentes. I 
utbildningen används den sjugradiga betygsskala som infördes på flera lärosäten i samband 
med Bolognareformen för att underlätta jämförbarheten mellan utbildningar från olika länder. 
Betygsstegen A och B motsvarar betyget VG (Väl godkänd) i en tregradig betygsskala. C, D 
och E motsvarar G (Godkänd) och F motsvarar U (Underkänd). För att kunna redovisa ett 
medelvärde har bokstavsbetygen omvandlats till siffror enligt följande: F = 0, E = 1, D = 2, 
C=3 B = 4 och A = 5. Värden för resultaten vid de ordinarie examinationstillfällena har sum-
merats och delats med antalet examinationstillfällen. Studenterna som ingått i näranalysen är 
markerade i kursiv stil. 
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Tabell 8. Betyg på alla undersökta hemtentor 
Student  Tenta 1 

november 
Tenta 2 
januari 

Tenta 3 
februari 

Tenta 4 
mars 

Medelvärde för 
genomförda  
ordinarie 
examinationer 

F 2 D E - - 1,5 
F 3 B A B C 4,0 
F 4 B B (C) C 3,7 
F 5 D B B C 3,2 
F 6 D C D D 2,2 
F7 C A C D 3,2 
F 8 A A D (C) 4,0 
F 9 B A A A 4,8 
F 10 A A D B 4,0 
F 11 B D C C 3,0 
F 12 A A A A 5,0 
F13? C B C C 3,2 
A 3 D - - - 2 
A 4 D F (B) E E 1 
A 5 C B C D 3,0 
A 6 E (E) F (D) F 0,5 
A 7 D C C D 2,7 
A8 C B E F 2,0 
A 9 E F (E) F  (D) 0,3 
A 10 D (E) - - 2 
A 11 E  D E E 1,2 
A12 C C (F) D 2,7 
A 13 D D E E 1,5 
A 15 D - - - 2 
A16 D - - - 2 
A 17 D E D D 1,8 
A 18 C A C B 3,2 
A 19 C D B (C) 3,0 
A 21  B B D - 3,3 
A 23 B A (A) B 4,3 
A24 D B D D 2,5 

 

Om man ser till varje individs resultat kan man konstatera att de flesta ligger på ungefär sam-
ma betygsnivå genom alla fyra tentamenstillfällena. Variationen är ofta inte mer än ett betygs-
steg upp eller ned med några undantag.  

Fyra studenter avbröt studierna efter första terminen, dvs. efter första eller andra tentan. 
Tre av dem hade svenska som sitt andraspråk och en svenska som sitt förstaspråk. Orsakerna 
till avbrotten är inte kartlagda och går därför endast att spekulera om. Det är värt att notera att 
de alla hade fått betygen D på första tentan och i förekommande fall E på andra tentan, vilket 
kan innebära att avbrottet var en följd av studiesvårigheter snarare än ett felvalt studiepro-
gram. 

Det genomsnittliga värdet för betyg vid genomförda ordinarie examinationer är 2,6 för alla 
tentor, dvs. strax under medelvärdet 3. Uppdelat på de två studentgrupperna är det genom-
snittliga värdet 3,5 för studenter med svenska som förstaspråk och 2,0 för studenter med sven-
ska som andraspråk. De fem studenterna som ingått i näranalysen har ett genomsnittligt värde 
på 2,6, liksom undersökningsgruppen i sin helhet.  

Resultaten för de studenter som fått sin behörighet genom gymnasiekursen svenska som 
andraspråk B (A7, A8 och A9) skiljer sig inte från andraspråkgruppen i stort. En ligger på 
samma medelvärde (A8:2,0) en något över (A7:2,5) och en under (A9:0,3). 
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Andelen tentor för varje betyg fördelar sig på följande sätt för alla examinationer: 
 
Tabell 9. Betyg på undersökningsgruppens tentor 
 Betyg A  Betyg B Betyg C Betyg D Betyg E Betyg F 

Antal  16  20  24  31  14  7  

Andel av 122 14 % 18 %  21 % 28 % 13 %* 6 % 

*12.5 % avrundat till 13 % 

Då man jämför de två studentgrupperna framträder en bild av att studenter med svensk språk-
bakgrund har större studieframgång och får bättre betyg på hemtentor än studenter med annan 
språklig bakgrund. Hur betygen fördelar sig i de två grupperna framgår av tabell 10.  
 
 Tabell 10. Resultat i de olika studentgrupperna 
 Betyg A Betyg B Betyg C Betyg D Betyg E Betyg F 
Antal av 66 andraspråksstudenters 
examinationer 

3  10  11  21  13  7  

Andel av andraspråksstudenters 
examinationer 

5 % 15 % 17 %  32 % 20 % 11 % 

Antal av 46 förstaspråksstudenter 
examinationer 

13  10  13  10 1 0  

Andel av förstaspråksstudenters 
examinationer 

38 % 22 %  28 % 22 % 0 %*  0 % 

*Endast hela procent anges.  

Alla de 7 underkända tentorna vid ordinarie tillfälle är skrivna av studenter som har svenska 
som andraspråk, liksom alla utom en av tentorna med det lägsta betyget. Av totalt 16 tentor 
som fått betyget A har 13 skrivits av studenter med svenska som förstaspråk. I undersöknings-
gruppen är alltså studieframgången större bland studenterna med svenska som förstaspråk än 
bland andraspråksstudenterna. 

Sambandet mellan svensk språkbakgrund och högre betyg skulle kunna tolkas som ett 
strukturellt problem eller till och med diskriminering. Innan en sådan slutsats dras är det dock 
viktigt att undersöka om det finns andra faktorer som samvarierar med betygen. Om man tar 
hänsyn till studenternas tidigare erfarenheter av akademiska studier blir mönstret delvis an-
norlunda. Tidigare erfarenhet av akademiska studier, vilket kan vara allt från en termins studi-
er på en fristående kurs i Sverige till en hel utbildning i Sverige eller utomlands, verkar vara 
det som är mest avgörande för studieframgång på en nybörjarutbildning. 
 

 Tabell 11. Resultat för studenter med tidigare erfarenhet av akademiska studier 

 

Betyg A B C D E F 
Alla 14 % 18 % 21 % 28 % 13 % 6 % 
Alla med tidigare akademiska studier (37 tentor) 38 % 24 % 27 % 11 % 0 % 0 % 
Förstaspråksstudenter med tidigare akademiska 
studier (29 tentor) 

43 % 14 % 29 % 14 % 0 % 0 % 

Andraspråksstudenter med tidigare akademiska 
studier (9 tentor) 

22 % 56 % 22 % 0 % 0 % 0 % 
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Även andra erfarenheter än studier verkar ha en positiv effekt, eftersom det finns ett samband 
mellan tiden sedan avslutat gymnasium och betyg. Betygen D, E, F dominerar i gruppen som 
börjat studierna inom tre år efter avslutat gymnasium. De studenter utan tidigare erfarenhet av 
akademiska studier som når de högre betygen C, B, A har med ett undantag avslutat gym-
nasiet 2006 eller tidigare, dvs. de är också äldre än studenterna med lägre betyg. Det går med 
andra ord inte att se andraspråksanvändning som den enda förklaringen till skillnaden i 
resultat mellan de två grupperna. 
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6 FRÅGOR OCH UPPGIFTSINSTRUKTIONER  

I detta kapitel analyseras examinatorernas tentamensfrågor, som utöver själva frågan också 
omfattar instruktioner och information om vilka krav och förväntningar som ställs på studen-
tens svar. Analysen av hemtentans frågor syftar endast till att förstå vilka språkfunktioner och 
skribentroller som efterfrågas och vilka krav som ställs. Jag kommer inte att värdera uppgif-
ternas giltighet i förhållande till de lärandemål som examineras. Analysen av uppgifter och in-
struktioner syftar till att förstå vad som efterfrågas och förväntas av studenterna. Resultaten 
kommer att ligga till grund för inriktning på textanalysen av studenttexterna i kapitlen 7 och 
8. 

I det följande kommer jag att ge en övergripande beskrivning av anvisningar och formalia 
(6.1), och det följande avsnittet (6.1.1) ägnas åt de krav på anpassning till den akademiska dis-
kursen som framkommer i frågeformuleringar och uppgiftsinstruktioner. Vidare vill jag gran-
ska om texterna bär spår av den sociala och diskursiva praktik som de tillkommit i och dess 
olika konkurrerande akademiska diskurser. Avsnitt (6.2) ägnas efterfrågade språkfunktioner, 
dvs. vad studenten förväntas göra då de besvarar frågorna. Språkfunktionerna diskuteras i för-
hållande till nivåerna i Blooms taxonomi.  

Kapitlet avslutas med en näranalys av två tentor för att utröna vad som kan vara angeläget 
att granska i näranalysen av studenternas provsvar i kapitel 8. Samtliga frågor och uppgifter 
återfinns i bilaga 2. 

6.1 Lärarnas anvisningar och krav på formalia 
 Bortsett från tentamensperioden, som varierade från en vecka till två månader, var de yttre 
formella villkoren gemensamma för de fyra hemtentorna. Svaren skulle skrivas på dator i 11–
12 punkters textstorlek och lämnas in elektroniskt via plagiatkonttrollverktyget Urkund.  

De generella instruktionstexterna omfattar 1–2 sidor och har samma grundtext i första, 
tredje och fjärde tentan. Skillnaden är omfattningen: i första tentan omfattar den allmänna in-
struktionen 453 ord, i andra tentan 401, i tredje tentan 381 och fjärde tentans allmänna in-
struktion består av 347 ord. Att omfattningen av instruktionen minskar med tiden kan förkla-
ras dels av skillnader i instruktionen, till exempel är det bara i första tentans instruktion stu-
denten uppmanas använda egna exempel, dels med behovet av detaljerade instruktioner som 
minskar i och med att studenterna socialiseras in i den akademiska kulturen. Jag tolkar det 
faktum att den första tentans inledande instruktion är något mer mångordig än de senare som 
examinatorns intention att vara extra tydlig i sin instruktion om vad som förväntas av tentan-
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den. Denna intention framkommer inte minst i de grafiska arrangemangen genom att betydel-
sefulla ord är understrukna i den första tentan men inte i övriga. 

De allmänna instruktionerna omfattar dels instruktioner om inlämning och formalia, dels 
instruktioner om tentans olika typer av frågor, hur många poäng de ger och gränser för de 
olika betygsstegen. Uppgiftsinstruktionerna i tentorna 1, 3 och 4 består av delarna Anvisning, 
Inlämning, Bedömning, Krav och tips respektive Krav och bedömningsgrunder. Under rubri-
ken Anvisning poängteras att tentamen är individuell och att syftet är att man dels ska visa vad 
man lärt sig på kursen, dels få möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper. Dessutom fin-
ns information om antalet frågor och hur de ska besvaras. Rubriken Inlämning avser hur, när 
och var tentan ska lämnas in. Första tentan ska lämnas in både digitalt och i pappersform, 
övriga enbart digitalt. Under rubriken Bedömning framgår hur många poäng varje fråga ger 
och var gränserna för de olika betygsstegen går. Dessutom poängteras att alla frågor måste 
besvaras. Under Krav och tips alternativt Krav och bedömningsgrunder redovisas krav på hur 
studenterna ska skriva sina svar. Här återfinns förväntningar på anpassning till den akademi-
ska skriftspråkskulturen både för förhållningssätt i stort och för regler för referenser och citat. 
Dessa förväntningar diskuteras närmare i nästa avsnitt.  

Den andra tentan har en delvis annorlunda instruktion som består av delarna Inlämning, 
Regler och Instruktioner. Regler omfattar det som i de andra tentorna rubriceras Krav och tips 
och Instruktioner motsvarar Anvisningar. Informationen under de två första rubrikerna är upp-
ställd som punktlistor. 

Syftet med uppgiftsinstruktionen är alltså att studenterna ska få tydliga instruktioner om 
hur uppgiften skall utföras men också vilka krav som ställs på de inlämnade svaren. I fjärde 
tentans instruktioner finns även kriterier för bedömning. Rubriken Frågor och problem finns 
bara i första och tredje tentan, och här återfinns information om vart studenten ska vända sig 
med eventuella frågor 

 Som man kan förvänta sig i en instruerande text används både imperativ och s-passiv åter-
kommande i alla fyra tentorna. I anvisningarna i första, tredje och fjärde tentan används ett 
direkt du-tilltal och tonen är vänlig men relativt formell. Den andra tentan skiljer sig också 
stilmässigt från de andra tre tentorna. Tilltalet är mindre direkt och tonen mer formell. For-
mella former som skall och ej används i stället för de vanligare ska och inte som i: ”Du skall 
lämna in elektroniskt via systemet för plagiatkontroll Urkund” och ”Samarbete är ej tillåtet!” 
Instruktioner som dessa är dessutom markerade i fetstil. 

 

6.1.1 Förväntningar på anpassning till akademiska skriftspråksnormer 
Diskursens krav på språkbruk blir främst synligt under rubriken Krav och tips respektive Be-
dömningskriterier. Här presenteras examinators förväntningar på att studenterna anpassar sitt 
skrivande till de normer som utmärker akademiskt skrivande. Instruktionerna är som nämnts i 
princip ordagrant desamma i tentorna 1, 3 och 4. Redan i första stycket slås följande fast:  

 
Ett grundkrav vid bedömningen är en tillfredsställande, redogörande och uttömmande (men pre-
cis och relevant) relatering till kursinnehållet och dess litteratur. Utöver detta bedöms även gra-
den av självständig reflektion över och tillämpning av hela kursens litteratur och innehåll i stort. 
(Tentorna 1,3 och 4) 
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Kravet på att uttrycka sig precist återkommer i tredje stycket, där studenterna uppmanas att 
försöka: ”besvara samtliga frågor så kortfattat och precist som möjligt.” I andra tentan talas på 
motsvarande sätt om att frågorna ska besvaras så: ”kort och koncist som möjligt.” som en av 
tre punkter att särskilt observera:  
 

x Frågorna SKALL besvaras så kort och koncist som möjligt. 
x Ange referenserna enligt ovanstående instruktioner och värdera den/dem kort! 
x Argumentera och resonera i korthet! (Tenta 3) 

 
Instruktionen att svara kort förstärks av information om att varje svar endast får omfatta ett 
begränsat antal tecken, vilket anges vid respektive fråga.  

 I instruktionerna anges även hur studenterna förväntas förhålla sig till kurslitteraturen. De 
ska visa att de har läst och behärskar den kurslitteratur som åsyftas i frågorna och dessutom 
inte enbart beskriva kurslitteraturen utan också: ”värdera och diskutera den kritiskt ur olika 
perspektiv.” Efterfrågan på ett kritiskt och vetenskapligt förhållningsätt framkommer även i 
följande instruktion:  

 
Det svarsdokument som Du lämnar in skall uppfylla de vetenskapliga grundkraven på 
självständighet och autenticitet. Detta innebär att Du själv ska författa hela texten och använda 
dig av tydliga och konsekventa referenser till allt du citerar och refererar. (Tentorna 1, 3 och 4) 

 

Instruktionen ovan följs av en hänvisning till högskolans studieverkstad och en länk. Också i 
den andra tentan finns en hänvisningslänk för mer information om plagiat och referenshante-
ring. Alla fyra tentornas instruktioner omfattar varningar för plagiat och en upplysning om att 
antiplagieringssystemet Urkund används. Studenterna uppmanas i tentorna 1, 3 och 4 att 
använda ”tydliga och konsekventa referenser” till kurslitteraturen och annan litteratur när de 
refererar eller citerar. Tydliga referenser likställs med parenteser eller fotnoter. I den andra 
tentan är instruktionen utförligare och studenterna får veta att citat ”skall” vara tydligt mar-
kerade med citattecken och hur de ska referera till en text som ingår i en antologi. De upp- 
manas samla alla källor i en referenslista i slutet av tentan och får anvisningar om hur artiklar 
respektive böcker ska redovisas. 

 I andra tentan är tonen i instruktionen skarpare än i de andra tre. I fetstil informeras stu-
denterna om att plagiat och otillåtet samarbete är fusk och leder till att tentan underkänns och 
disciplinåtgärder vidtas. I instruktionen uttalas dessutom vad som avses med plagiat: 
”kopiering/avskrift från böcker, artiklar, Internet, studentuppsatser eller andra källor utan 
korrekt hänvisning.” 

Huvudbudskapet är detsamma i uppgiftsinstruktionerna alla fyra tentorna. Studenterna ska 
uttrycka sig kort och koncist men samtidigt ”redogörande och uttömmande”. De ska uttrycka 
sig ”precist och relevant”, men använda egna ord, ange tydliga referenser och undvika plagiat. 
Vidare förväntas de ha en kritisk och värderande hållning till kurslitteraturen. De ska kort sagt 
förhålla sig självständigt och reflekterande till kursens litteratur och innehåll i stort. Det kan 
konstateras att det är mycket som begärs redan i första mötet med högre utbildning. Examina-
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torerna har genom sina formuleringar i provinstruktionen inlemmat den akademiska dis-
kursens krav på studenterna genom sina skrivningar av innehåll, form och funktion. Instruk-
tionerna till de enskilda hemtentorna har sammanfattningsvis samband med såväl den klas-
siska akademiska diskursen som de lagstadgade målen för grundläggande högskoleutbildning. 

6.2. Vad ska göras? Uppgiftsformuleringar i ljuset av Blooms taxonomi 
Efter de förhållandevis omfattande instruktionerna följer de egentliga uppgifterna fördelade 
efter typ av frågor. De olika frågetyper som förekommer i de fyra tentorna benämns kortfrå-
gor, mellanfrågor (som i första tentan motsvaras av litteraturfrågor), respektive essäfrågor 
(som i första tentan motsvaras av fördjupningsfrågor). I andra tentan förekommer bara kort-
frågor och essäfrågor. Dessa kortfrågor motsvarar dock till sin utformning och omfattning 
mellanfrågorna i första och fjärde tentan och kommer därför att benämnas så i sammanställ-
ningen nedan. I tredje tentan ställs fem frågor som inte definieras av examinator men som 
motsvarar övriga tentors essäfrågor. I frågeformuleringarna efterfrågas olika språkfunktioner 
som i sin tur ställer olika höga krav på studenternas språkliga och kognitiva förmåga som 
framgår av tabell 12: 
 
Tabell 12. Förekommande frågeord och uppmaningar i frågeformuleringar i tenta 1–4 
Typ av frågor Tenta 1 Tenta 2 Tenta 3 Tenta 4 
Kortfrågor Frågeord: vad 

varför, hur, vem 
Beskriv - Beskriv,  

Frågeord; vad, varför 
Mellanfrågor Redogör för, reson-

era 
- - Diskutera, koppla, ge 

exempel, resonera 
Essäfrågor Resonera, förhåll 

dig till, anknyt 
Beskriv, diskutera, 
dra slutsatser analys-
era, motivera 

Beskriv, koppla, 
ge exempel, för-
klara, välj 

Reflektera, diskutera, 
referera, analysera, re-
sonera, argumentera 

 

I varje tenta finns verb som återkommer i flera frågor och därigenom profilerar tentan som in-
gående i högskolediskursen. I första tentan är det ”redogör för” och ”resonera kring”, i andra 
tentan är den återkommande uppmaningen ”beskriv”, men studenterna uppmanas också ”dis-
kutera” och ”motivera”. I utbildningens tredje hemtenta ombeds studenterna beskriva och för-
klara, men de ska också ”koppla till” och välja teorier. I den fjärde tentan ska de reflektera, 
diskutera, definiera, resonera och analysera. Att texten ska vara diskuterande utvecklas i be-
dömningskriterierna och studenten uppmanas: ”… resonera och argumentera dig fram till dina 
slutsatser tillsammans med läsaren.” Dessutom ska studenterna i första, tredje och fjärde ten-
tan ”ge exempel”. 

Utöver kortfrågorna, som ofta är formulerade med frågeord, innehåller frågorna oftast en 
uppmaning. Verben i imperativ går att relatera till Blooms reviderade kunskapstaxonomi, där 
kompetenserna på de olika nivåerna vanligen uttrycks som aktiva verb. Taxonomin är konst-
ruerad så att de högre nivåerna även omfattar de lägre. En utförligare beskrivning av taxono-
min finns i kapitel 3.5.7. I tabell 13 framgår de 6 nivåerna för kognitivt engagemang och det 
studenter förväntas kunna göra på de olika nivåerna, liksom de språkfunktioner som mot-
svarar de olika förmågorna. Som tidigare påpekats omfattar de högre nivåerna de lägre. 
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Tabell 13. Blooms taxonomi 
Kognitivt 
engagemang 

Avser studentens förmåga att Exempel på aktiva verb 

6. Utvärdera 
 

Göra bedömningar genom kriterier  
Generera nya idéer och produkter 

Värdera, jämföra, kritisera, avgöra, bevisa, moti-
vera, ta ställning, sammanfatta 

5. Syntetisera 
 

Sammanställa nya mönster och 
strukturer  
Rättfärdiga/bestyrka en teori/ett tillvä-
gagångssätt 

Kategorisera, utarbeta, förklara, relatera, motivera, 
rekonstruera, sammanfatta 

4. Analysera 
 

Särskilja olika begrepp, teorier och 
sammanhang 
Ta isär komponenter för att förstå struk-
turer 

Identifiera, relatera, sortera, ange, välja, illustrera, 
differentiera 

3. Tillämpa 
 

Använda i andra liknande situationer Använda modifiera, förutse, relatera, visa 

2. Förstå 
 

Förklara med egna ord Förklara, utveckla, generalisera, sammanfatta, 
skriva om 

1. Återge fakta  
 

Komma ihåg, återge, återberätta Beskriva, redogöra för, citera, ange, nämna, 
identifiera 

     (efter Pettersen 2008:276 ff)

  

Jag har i tabell 14 nedan placerat in de aktiva verb som är centrala i frågeformuleringarna i en 
matris utifrån Blooms reviderade taxonomi. Det är värt notera att flera av verben kan passa på 
mer än en nivå och att de här presenteras tagna ur sin kontext. För att avgöra graden av kog-
nitivt engagemang har jag beaktat hela frågans konstruktion. Uppställningen i tabellen ger en 
indikation på de krav som ställs i examinationen och ska inte kopplas till enskilda individers 
kognitiva förmåga (Schleppegrell 2004).  

I tabellen har jag placerat in både explicita och implicita aktiviteter. Explicita aktiviteter ut-
trycks i uppgiften: ”Besvara frågan genom att resonera…” Implicita aktiviteter är aktiviteter 
som kan utläsas ur instruktionen till frågan. Till exempel instrueras studenterna i andra tentan 
att tillämpa de källkritiska principer som de beskrivit i sitt svar genom att beskriva och moti-
vera vilka källor de tycker skulle kunna användas. 
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 Tabell 14. Efterfrågade språkfunktioner i tenta 1–4 i förhållande till Blooms taxonomi 

 

Det tydligaste resultatet av sammanställningen är att språkfunktionerna i varje tenta spänner 
över flera nivåer, men sett över tid inom programmet sker en förskjutning från de lägre nivå-
erna i taxonomin till de högre. Progressionen i de språkfunktioner som efterfrågas i de olika 
tentorna kan också illustreras som i tabell 15 nedan. 

 

 Tabell 15. Uppgiftsinstruktioner i samtliga frågetyper i förhållande till Blooms taxonomi 
Kognitiva nivåer enligt  
Blooms taxonomi 

Tenta 1 Tenta 2 Tenta 3 
 

Tenta 4 

6. Utvärdera – X – X 

5. Syntetisera – X X X 

4. Analysera X X X X 

3. Tillämpa X X X X 

2. Förstå X _ X X 

1. Återge fakta X X X X 

 

Nivå för kognitivt  
engagemang 

Tenta 1 
 

Tenta 2 
 

Tenta 3 
 

Tenta 4 

Nivå 6 
Utvärdera 

 Essäfråga: 
Diskutera, argumen-
tera 

 Essäfrågor:  
Diskutera, reflektera  
Mellanfrågor: 
Diskutera 

Nivå 5 
Syntetisera 

 Essäfrågor:  
Motivera 
Mellanfrågor:  
Motivera  

Essäfrågor: 
Koppla, 
Förklara 

Essäfrågor:  
Koppla 
Mellanfrågor: 
Koppla 

Nivå 4 
Analysera 

Essäfrågor: 
Resonera kring  
Mellanfrågor: 
Resonera kring 

Essäfrågor: 
Analysera 
 

Essäfrågor:  
Välja, ge exempel 

Essäfrågor: 
Analysera, ge 
exempel 
Mellanfrågor: 
Resonera kring 

Nivå 3 
Tillämpa 

Essäfrågor: 
Anknyt till, utgå 
från, förhåll dig till 

Mellanfrågor:  
Tillämpa 

Essäfrågor:  
Koppla 

Essäfrågor:  
Koppla 
Mellanfrågor:  
Koppla 

Nivå 2 
Förstå 

Kortfrågor:  
Förklara, definiera 
Mellanfrågor: 
Förklara 

 Essäfrågor:  
Förklara 

Mellanfrågor:  
Förklara  
Kortfrågor: 
Förklara 

 Nivå 1 
Återge fakta 
 
 

Kortfrågor: 
Redogör för, 
beskriv 
Mellanfrågor: 
Redogör för 

Essäfrågor: 
Beskriv 

Essäfrågor: 
Beskriv 

Essäfrågor: 
Referera 
Kortfrågor:  
Beskriv 
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Som framgår av tabell 15 sker en viss progression över tid från den lägre till de högre 
nivåerna i taxonomin. Denna framstår tydligare i tabellerna 16–18 som redovisar olika typer-
na av frågor var för sig. När frågetyperna delas upp framträder också en bild av att de olika 
frågetyperna fyller olika funktion. 
 
Tabell 16. Uppgiftsinstruktioner i kortfrågor i förhållande till Blooms taxonomi 
Kognitiva nivåer enligt  
Blooms taxonomi 

Tenta 1 (Tenta 2)* (Tenta 3)* 
 

Tenta 4 

6. Utvärdera – – – – 

5. Syntetisera – – – – 

4. Analysera – – – – 

3. Tillämpa – – – – 

2. Förstå X – – X 

1. Återge fakta X – – X 

*Tentorna två och tre har inga kortfrågor 

Genom kortfrågorna kontrolleras studenternas förståelse av begrepp och fenomen som presen-
teras och diskuteras i litteraturen. Frågorna efterfrågar förmågor som motsvarar nivå 1 och 2 i 
Blooms taxonomi. Eftersom det är en hemtenta kontrolleras inte minneskunskap, däremot stu-
dentens färdighet att återge fakta och förklara med ett begränsat antal ord. Kortfrågorna 
implicerar att studenterna intar skribentrollen iakttagare eftersom de endast omfattar de lägre 
nivåerna i taxonomin som inte ställer krav på att relatera iakttagelserna, till exempel faktaupp-
gifter, till andra fenomen eller forskning. Studenten förväntas inte utreda något genom att 
jämföra eller analysera och inte heller att positionera sig på något sätt. För att besvara kort-
frågorna behöver studenten endast redogöra för innehållet i litteraturen, dvs. att göra en 
iakttagelse. 
 
Tabell 17. Uppgiftsinstruktioner i mellanfrågor i förhållande till Blooms taxonomi 
Kognitiva nivåer enligt 
 Blooms taxonomi 

Tenta 1 Tenta 2 (Tenta 3)* Tenta 4 

6. Utvärdera – – – X 

5. Syntetisera – X – X 

4. Analysera X X – X 

3. Tillämpa – X – X 

2. Förstå X – – – 

1. Återge fakta X – – – 

*Tenta tre har inga mellanfrågor 

 

I mellanfrågorna är det främst nivåerna 3–6 som är synliga i frågeformuleringarna. Den oftast 
efterfrågade språkfunktionen är att resonera, men studenterna ombeds också att redogöra för 
och att förklara, vilket motsvara de lägre nivåerna. Något förenklat kan mellanfrågorna sägas 
implicera skribentrollen utredare då de efterfrågar ett mer forskande förhållningssätt till kurs-
innehållet. Genom att diskutera och resonera ska studenten utreda hur andra, dvs. författarna 
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till kurslitteraturen, ser på och förklarar olika fenomen. De förväntas dock inte utifrån fråge-
formuleringarna själva ta ställning. 
 
Tabell 18. Uppgiftsinstruktioner i essäfrågor i förhållande till Blooms taxonomi 
Kognitiva nivåer enligt 
Blooms taxonomi 

Tenta 1 Tenta 2 Tenta 3 Tenta 4 

6 Utvärdera - X - X 

5 Syntetisera - X X X 

4 Analysera X X X X 

3 Tillämpa X X X X 

2 Förstå - - X - 

1 Återge fakta - X X - 

 

I essäfrågorna förskjuts frågorna mot de högre nivåerna i taxonomin men omfattar även lägre 
nivåer. I och med förskjutningen till taxonomins högre nivåer och efterfrågan på studentens 
egen tolkning, analys och förklaring utmärks essäfrågorna av att den skribentroll som främst 
efterfrågas är kritikern. För att besvara essäfrågorna behöver studenten dock kunna variera 
mellan alla de tre skribentrollerna i sina svar.  

6.3 Analys av första och fjärde hemtentan 
I det följande analyseras hemtentornas uppgiftsinstruktion i den första och fjärde tentan som 
av analysen ovan framstår som mest formmässigt lika och därmed jämförbara. De omfattar 
båda de tre olika frågetyperna och de allmänna instruktionerna är i grunden samma text. 

Dessutom innebär en jämförelse mellan den första och sista tentan en möjlighet att obser-
vera eventuell språkutveckling då tentorna skrevs med 4,5 månaders mellanrum.  

 

6.3.1 Första hemtentan  
Den första tentan består utöver de inledande anvisningarna av tre delar. Första delen utgörs av 
10 kortfrågor som ska besvaras med: ”maximalt 25 ord (ca)” Att både ange maximalt antal 
ord och att öppna för en tolkning genom att lägga till (ca) kan uppfattas som dubbla budskap 
till studenterna. Det är lätt hänt att svaret överskrider det tillåtna omfånget, 25 ord. Varje fråga 
är värd 2 poäng, och det är mestadels definitioner av begrepp eller faktafrågor av typen ”vad 
är…” eller ”vem är…” som efterfrågas. Vissa av frågorna har dock ett bredare anslag, exem-
pelvis: ”Varför fungerar samhället (inte)?” En sådan fråga skulle kunna fungera som essä- 
eller litteraturfråga med en kompletterande anvisning om att diskutera utifrån kurslitteraturen 
men är här definierad som kortfråga. Det är alltså inte frågeformuleringen i sig som är av-
görande för det efterfrågade svarets omfattning.  

Ett efterfrågat kort svar kan medföra stora svårigheter och utgöra ett hinder för studenten, 
eftersom det kräver att man kan formulera sig koncentrerat. Det kan påpekas att kortsvaren 
endast kräver ett litet kognitivt engagemang och innebär att studenterna enbart aktiverar de 
lägsta nivåerna i Blooms taxonomi för att visa att man har de kunskaper som efterfrågas, även 
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om ett svar på en fråga som ”Varför fungerar samhället (inte)?” skulle kunna gripa över flera 
av de kognitiva nivåerna i taxonomin. 

Del 2 utgörs av fem litteraturfrågor som ska besvaras med maximalt 100 ord och kan ge 5 
poäng. Frågorna är som rubriken anger tätt knutna till kurslitteraturen och har till syfte att 
kontrollera att studenterna läst litteraturen och kan redogöra för innehållet. I fyra av frågorna 
är de centrala begreppen som studenterna ska redogöra för skrivna i versaler för att säkerställa 
att de inte missar dem. Utöver detta ombeds studenterna att ”resonera kring” det lästa. Vad 
”resonera kring” innebär lämnas utan vidare kommentar eller förklaring. 

Del 3 består av essäfrågor som här kallas fördjupningsfrågor och som ska besvaras med 
maximalt 500 ord. Varje fråga är värd 10 poäng. De tre frågorna är alla formulerade som ja/ 
nej-frågor (underställande frågor): ”Visar idrotten vägen till etnisk mångfald och integra-
tion?”, ”Innebär mångkulturalism att kvinnor kommer i kläm?” och ”Är mångfald lönsamt?”  

Efter frågan följer en anvisning om hur frågan ska besvaras. I alla tre frågorna inleds anvis-
ningen med: ”Besvara frågan genom att resonera kring …” följt av tydligt angivna teman för 
resonemanget. Vad det innebär att ”resonera kring” något är däremot inte tydligt. Frågorna 
avslutas med uppmaningar om att relatera till: ”relevanta delar av kurslitteraturen.” I fråga 2 
och 3 anges vilka texter som är särskilt relevanta. Studenterna uppmanas även att relatera till 
”något nutida exempel” (fråga 1) respektive ”något konkret exempel”, eller en ”riktig orga-
nisation” (fråga 3). Uppmaningarna är formulerade som: ”Anknyt till…”, ”Förhåll dig gärna 
till…” och ”Utgå gärna från …” och motsvarar taxonomins tredje nivå, dvs. att man ska till-
lämpa sina kunskaper. 

Uppmaningarna är ibland vaga och öppna för tolkning. Att studenten ”gärna” ska utgå från 
och förhålla sig till exempelvis kurslitteraturen innebär att det endast är en rekommendation 
och att valet är studentens. Med tanke på att detta är första mötet med diskursens krav är stu-
denterna troligen mer betjänta av entydiga instruktioner än valfrihet. Dessutom finns det 
troligen en förväntan på att studenten ska göra det som föreslås, dvs. valfriheten är eventuellt 
enbart en chimär. 

 Också genom sin utformning som ja/nej-frågor är frågeformuleringarna öppna för tolk-
ning. Frågornas utformning och den efterföljande anvisningen att ”besvara frågan” anser jag 
kan leda studenten fel. Studentens kan tolka det som att frågan är ställd till henne och att det 
är hennes personliga uppfattning som efterfrågas snarare än olika aspekter på frågeställningen 
som hon tagit del av i kurslitteraturen. Anvisningen kan då tolkas som att hon ska resonera 
kring hur uppfattningen kan stödjas i litteraturen. 

Till skillnad från de inledande anvisningarna är studenten inte en framskriven deltagare. 
Du-tilltalet förekommer bara i uppmaningen: ”förhåll dig gärna till” I övrigt är frågeformule-
ringarna opersonligt formulerade, vilket är ett sätt att indirekt signalera till studenten att det 
inte är deras personliga uppfattning som efterfrågas utan något annat.  

Det är omfattningen på det efterfrågade svaret snarare än frågans formulering som egentli-
gen skiljer frågorna i de tre delarna åt. Flera av frågorna i delarna 1 och 2 skulle kunna funge-
ra som fördjupningsfrågor genom liknande tillägg om hur frågan ska besvaras. Däremot skulle 
inte de tre underställande frågorna i del 3 kunna fungera som kortfrågor eller litteraturfrågor 
om tilläggen togs bort, utan en omformulering hade krävts.  
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De språkfunktioner som återkommande efterfrågas i den första tentan är att ”redogöra för” 
och ”resonera kring”. Studenterna förväntas i första hand redogöra för sådant de läst i littera-
turen, vilket motsvarar de lägre nivåerna i Blooms taxonomi. Utöver att redogöra för fenomen 
förväntas studenterna resonera om dessa fenomen och sätta sina resonemang i relation till så-
väl kurslitteratur som egna exempel. ”Att resonera” är en språkhandling som kan behöva de-
finieras. Enligt NE innebär det att: ”diskutera förnuftigt och med vilja till samförstånd” och i 
mer nyanserad betydelse när man inte har en direkt samtalsparter, vilket ju är fallet i exa-
minationen, innebär det att ”utveckla en tankegång”. Då studenterna ska resonera skriftligt om 
frågor som samtidigt innebär ett ställningstagande, eftersom frågorna är formulerade som 
underställande frågor, bör resonemanget också omfatta argument för den egna ståndpunkten. 
Att resonera på akademisk nivå måste innefatta förmågan att inta olika perspektiv. I upp-
maningen att resonera finns också ett outtalat krav på att resonemanget ska vara logiskt, vilket 
ställer krav på språklig förmåga att formulera logiska samband. I Blooms taxonomi omfattar 
förmågan att resonera flera olika nivåer. Processer som kännetecknar de högre nivåerna i 
taxonomin finns alltså redan i den första examinationen och återkommer mer utvecklade i den 
fjärde examinationen.  

 

6.3.2 Fjärde tentan  
Den fjärde tentan inleds med en uppgiftsinstruktion som är något mindre omfattande men an-
nars närmast ordagrant densamma som i första tentan. I stället för ”Krav och tips” talas om 
”Krav och bedömningsgrunder”. Själva frågedelen består av två delar, en som delats ut redan 
vid kursstart och som består av två essäfrågor och en del som lämnas ut en vecka före inläm-
ning. Den senare består av tre mellanfrågor och tre kortfrågor. Ordningen på de olika fråge-
typerna är alltså den omvända jämfört med första tentan, dvs. de mest omfattande frågorna 
först och de korta faktafrågorna sist. 

Formen för de två essäfrågorna skiljer sig från första tentan dels genom att studenterna fått 
längre tid att arbeta med frågorna och att reflektera, dels genom att lärarna formulerat frågor-
na annorlunda. För att besvara essäfrågorna i den fjärde hemtentan uppmanades studenterna 
att aktivt följa en TV-serie under kursens gång och att utifrån kurslitteraturen fundera över 
och diskuterar en tidigare skriven självreflektion. Till skillnad från första tentan är det alltså 
inte längre ja/nej-frågor (underställande frågor) utan i stället inleds frågorna med en 
hänvisning till en annan text (en dokusåpa sänd i SVT respektive en tidigare text skriven av 
studenten själv) på detta sätt: 

 
Essäfråga 1: I Sveriges televisions dokusåpa Klass 9A får vi följa elever och lärare i 
Mikaelskolan i Örebro där resultaten är låga och där en stor andel av eleverna riskerar att inte 
få behörighet till gymnasiet då de inte har godkända betyg i kärnämnena. 

 
Essäfråga 2: ”Återanvänd den självreflektion du skrev alldeles när programmet startade och som 
finns sparad i din portfolio. Analysera de sätt varpå du beskriver din identitet med hjälp av de 
analytiska kunskaper du tillgodogjort dig under kursen.” 
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Därefter ställs följdfrågor – 7 och 4 – för studenten att fundera över i den ”reflekterande essä” 
som efterfrågas som svar. Exempel på följdfrågor i första essäfrågan är: ”Hur ramas pro-
blemet/problemen in?”, ”Vem har tolkningsföreträde?” ”Vilka andra möjliga tolkningar eller 
synsätt utesluts?” och i andra essäfrågan: ”Använder du dig av sociala kategoriseringar i din 
beskrivning av dig själv?”, ”Beskriver du din tillhörighet till olika social grupper?”, ”Vilka?” 

 Det krävs i båda frågorna också en ”definierande diskussion” som lärarna uppmanar stu-
denterna att ”fläta in” i sitt svar. I varje diskussion ska studenten beröra minst 3 av 12 angivna 
begrepp som till exempel: ”diskurs, essentialism/determinism vs. social konstruktivism, nor-
malitet”. De tolv begreppen är desamma i båda frågorna, dock får studenten inte använda 
samma begrepp i de båda svaren.  

Avslutningsvis uppmanas studenten att referera till valda delar av den aktuella kursens lit-
teratur, utan närmare anvisningar om vilken del av litteraturen som avses på det sätt som gjor-
des i den första tentan. Omfattningen på svaren är ungefär det dubbla jämfört med första ten-
tans fördjupningsfrågor. Här efterfrågas 2 A4-sidor, vilket motsvarar knappt 1 000 ord, en 
fördubbling jämfört med den första tentans krav på 500 ord. 

I stället för ”Krav och tips” talas i fjärde tentan om ”Krav och bedömningsgrunder”. Foku-
seringen på bedömning förstärks av att bedömningskriterier, utöver de som framkommit i de 
inledande anvisningarna, presenteras i direkt anslutning till de två essäfrågorna. Kriterierna 
gäller textens utformning och ligger nära normen för längre akademiska texter. Det som efter-
frågas är bland annat en intresseväckande och klargörande inledning, en avgränsad och 
stringent behandlad frågeställning som problematiseras och en relevant och medveten använd-
ning av begrepp och teorier. Av kriterierna framgår också att man med ”diskuterande” avser 
att studenten ska resonera och argumentera sig fram till sina slutsatser tillsammans med sin 
läsare. Som sista punkt anges språkliga kriterier: texten ska vara välskriven, språkligt genom-
arbetad med ett resonemang som är lätt att följa. Trots att typsnitt och teckenstorlek anges i 
den inledande instruktionen påpekas att texten ska ha: ”… typsnitt, teckenstorlek, radbredd 
och korrekturläsning som underlättar för din läsare.”  

Uppgiftsinstruktionen i fjärde tentan är mer omfattande än i första tentan, vilket återspeglar 
att uppgifterna som sådana är mer komplexa. I instruktionen preciseras de förmågor och det 
innehåll som efterfrågas, vilket är vägledande för studenten. Givet att studenten tolkar inne-
börden i en reflekterande essä och en inflätad definierande diskussion på rätt sätt ges stort 
stöd till att förstå vad examinator efterfrågar och värderar. Bedömningskriterierna är utförliga 
och fungerar troligtvis som stöd i skrivandet för studenterna. 

Även mellanfrågorna i fjärde tentan är mer omfattande än i den första. De två första frågor-
na ger vardera 6 poäng, medan den tredje är värd 8 poäng. I de två första frågorna ombeds 
studenten diskutera utifrån litteraturen och i första frågan också ge egna exempel för att illus-
trera sin diskussion. Uppgiften i tredje frågan är mer utförligt beskriven än i de övriga. Upp-
giftsformuleringen omfattar, utöver en uppmaning att koppla samman två olika diskussioner 
ur litteraturen och resonera om detta, också två stödfrågor som ram för resonemanget. Det 
efterfrågas även egna exempel som ska stödja och illustrera studentens egen diskussion. Där-
emot krävs det inte att exemplen ska knytas till nutiden eller till en autentisk organisation på 
det sätt som gjordes i första tentan.  
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De tre kortfrågorna ska besvaras på en halv A4-sida vardera och utgörs av rena faktafrågor. 
Vidare finns en fråga, där en argumentation ska återges, och en fråga, där en beskrivning av 
ett forskningsfält efterfrågas. Således är även kortfrågorna mer avancerade till sin utformning 
i fjärde tentan än i den första.  

De tre olika frågetyperna är desamma som i den första tentan, men de är mer avancerade i 
sin utformning. De efterfrågade språkfunktionerna ligger också på en högre kognitiv nivå. Nu 
ska studenterna analysera och diskutera medan, de i första tentan enbart skulle resonera. Att 
diskutera omfattar utöver det egna resonemanget också att bemöta andras åsikter och sättet att 
resonera, dvs. inte bara förmågan att inta olika perspektiv utan också att bemöta dem med 
motargument. Dessutom förväntas studenten utföra och kombinera flera olika aktiviteter i sina 
svar.  

 

6.3.3 Sammanfattande kommentarer om de två tentorna 
Sammantaget blir det tydligt att graden av kognitivt resonemang, och därmed språklig för-
måga, som efterfrågas i den fjärde tentan är högre i än i den första. En övergripande jämförel-
se av de språkfunktioner som efterfrågas i de två tentorna görs i tabell 19. 
 
Tabell 19. Efterfrågade språkfunktioner i tenta 1 och 4 
  1. Återge 

fakta 
t.ex. beskriva, 
redogöra för, 
citera, ange, 
identifiera 

2. Förstå 
t.ex. förklara, 
utveckla, 
generalisera, 
sammanfatta, 
skriva om 

3. Tillämpa 
t.ex. använda 
modifiera, 
förutse, 
relatera, visa 

4. Analysera 
t.ex. relatera, 
identifiera, 
välja, sortera, 
ange, illustrera, 
differentiera 

5. Syntetisera 
t.ex. utarbeta, 
kategorisera,  
relatera, 
rekonstruera, 
sammanfatta 

6. Utvärdera 
t.ex. avgöra 
värdera, 
jämföra, 
kritisera, 
bevisa, 
motivera 

Tenta 

1 

Beskriv (k) 
Redogör för  
(k, m) 

Förklara (k, m)  
Definiera (k) 

Anknyt till (e) 
Utgå från (e) 
Förhåll dig till 
(e) 

Resonera kring 
(e, m) 
 

  

Tenta 

4 

Referera (e) 
Beskriv (k) 

Förklara (k, m) 
Definiera (e) 
 

Koppla (e, m) 
 

Analysera (e)  
Ge exempel (e) 
Resonera kring 
(m) 

Koppla (e, m) 
 
 

Diskutera  
(e, m)  
Reflektera (e) 
Argumentera 
(e) 

Förkortningar: (k) = kortfrågor, (m) = mellanfrågor, (e) = essäfrågor 

 Av tabell 19 framgår utbildningens progression från lägre till högre kognitiva nivåer. Den 
progression som gäller vilka språkfunktioner som efterfrågas motsvaras av en progression när 
det gäller vilka skribentroller studenterna förväntas inta i sina svar. I första tentan är det 
främst skribentrollerna iakttagare och utredare som impliceras i frågeformuleringarna även 
om den generella instruktionen också implicerar kritikern. I fjärde tentan motsvaras den gene-
rella instruktionen i större utsträckning av frågeformuleringarna. Både essäfrågor och mellan-
frågor i den fjärde tentan implicerar att studenten intar alla de tre skribentrollerna – iakttagare, 
utredare och kritiker – liksom den generella instruktionen gör.  
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Utifrån analysen av uppgiftsformuleringarna blir vissa aspekter av det akademiska språk-
bruket särskilt relevant att analysera i studenttexterna. En sådan aspekt är hur studenterna 
möter det krav på koncentrerat och förtätat språk som blir en följd av de omfångsbegräns-
ningar som angivits för svaren. Förmågan att språkligt formulera logiska samband är relevant 
i förhållande till uppmaningen att resonera, analysera och diskutera. I förhållande till efter-
frågan på självständig reflektion och egna exempel blir även personlig röst relevant.  

De tre aspekterna förtätning, logiska samband och personlig röst motsvarar den definition 
Ask (2007) gör av akademisk skriftspråkskompetens såsom omfattande kritisk-analytisk kom-
petens, akademiska textkonventioner samt lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner. 
Aspekterna speglar också Schleppegrells definition av skolspråk som beskrivs som en 
meningsskapande språkanvändning i utbildningskontexten, vilket innebär att studenten ska 
använda språket för att demonstrera kunskap, framstå som vederhäftig och visa förmågan att 
strukturera text på det sätt som förväntas (2004:74). Lämplig grad av personlig röst lyfts fram 
som en aspekt av den kritisk-analytiska kompetensen av Ask (2007:38) och motsvaras av 
Schleppegrells krav på att framstå som vederhäftig som är en viktig del i skolspråket (2004) 
och slutligen av skribentrösten i den beskrivning Ivanič (1998) gör av skribentens olika 
identiteter i text. 

Med utgångspunkt i den ovanstående analysen kommer jag, i de texter som utgör studen-
ternas provsvar, analysera de språkfunktioner som är mest efterfrågade i både den första och 
den fjärde tentan. De representerar samtidigt fem av de sex nivåerna av kognitivt engage-
mang. 

 Den första språkfunktionen är att redogöra för (nivå 1); den efterfrågas i fyra av den första 
tentans fem mellanfrågor. Samma språkfunktion menar jag är det som efterfrågas i kortfrågor-
na med frågeorden vad och hur i både första och fjärde tentan. Studenterna ombeds definiera 
(nivå 2) i första tentans kortfrågor men också i fjärde tentans essäfrågor. De ska vidare an-
knyta till (nivå 3) i första tentans essäfrågor, vilket motsvaras av att koppla till i en av fjärde 
tentans mellanfrågor. Språkfunktionen att resonera kring (nivå 4) ingår i fyra av fem mellan-
frågor och i alla tre essäfrågorna i första tentan, liksom i en av mellanfrågorna i fjärde tentan 
samt i bedömningskriterierna för essäfrågorna i fjärde tentan. Slutligen väljer jag att analysera 
språkfunktionen att reflektera kring (nivå 6) som efterfrågas i fjärde tentans essäfrågor. Den 
femte nivån är inte representativ för hur dessa hemtentors uppgifter är formulerade och så-
ledes analyseras ingen språkfunktion från nivå 5. 

 I samband med analysen av hur studenterna uppfyller dessa fem språkfunktioner kommer 
jag att undersöka strategier för att möta de diskursiva kraven att skriva redogörande och ut-
tömmande (ideationell metanivå), självständigt och autentiskt (relationell metanivå) och 
precist och relevant (textuell metanivå). Dessutom undersöker jag om de skribentroller som 
studenterna intar i sina provsvar motsvarar dem som förväntas. 

6.4 Spår av diskurser och lärandemål 
Den klassiskt akademiska diskursen är synlig i alla fyra tentorna genom kraven på självstän-
dighet, kritiskt tänkande och akademisk formalia. I tenta nummer fyra efterfrågas särskilt 
reflexivt tänkande och självkännedom, vilket kan ses som spår av identitetsdiskursen. I den 
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andra tentan utgår alla frågorna från ett autentiskt dokument hämtat från kommunal verksam-
het. Studenternas uppgift är tillämpa sina kunskaper och färdigheter i förhållande till doku-
mentet. Genom att konstruera examinationen på ett autentiskt dokument relateras kursens 
innehåll till ett framtida arbetsliv, vilket jag ser som ett exempel på globaliseringsdiskursen 
inom vilken studenter ses som humankapital och anställningsbarhet som ett mål för högre 
utbildning. Temat för många av frågorna speglar liksom temat för utbildningen i sin helhet det 
mångfaldsintresse som enligt Unemar Öst är utmärkande för både demokratidiskursen och 
identitetsdiskursen.  

Att flera olika diskurser kan utläsas i instruktioner och uppgiftsformulering behöver inte 
innebära en motsättning. Till exempel konstaterar Unemar Öst att mångfald relateras till ut-
vecklandet av ett kritiskt tänkande på vetenskaplig grund (Unemar Öst 2009:201), det mång-
faldsintresset som präglar både identitets- och demokratidiskuren innebär således ingen mot-
sättning mot den klassiskt akademiska diskursens betoning av kritiskt och självständigt 
tänkande. Enligt min mening gör Unemar Öst en korrekt bedömning när hon skriver att det 
inte behöver finnas en motsättning, men representationen av flera diskurser gör instruktioner-
na och därmed förväntningarna på vad studenterna ska producera mer komplexa och därmed 
kanske svårare att förstå och hantera för studenten. 

Studenterna ska demonstrera kunskaper som motsvarar kunskapsmålen men också färdig-
heter och förhållningssätt. Kursernas kunskapsmål kan spåras främst i de olika frågornas 
teman, medan spår av mål för färdigheter och förhållningssätt framförallt kommer till uttryck 
i de inledande instruktionerna. Instruktioner om självständighet och autenticitet motsvaras av 
utbildningsplanens övergripande mål om vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och det 
övergripande målet att skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar mot-
svaras av efterfrågan på anpassning till diskursens språkkrav, dvs. att skriva redogörande och 
uttömmande men också precist och relevant.  

De lärandemål som framstår som centrala i kursplanerna (se 5.1.1) motsvarar nivå 4 i 
Blooms taxonomi, dvs. förmågan att kunna analysera. Denna typ av lärandemål återspeglas i 
frågeformuleringarna dels av uppmaningen att analysera, dels av den återkommande upp-
maningen att resonera kring. 

6.5 Summering 
 I hemtentans uppgiftsinstruktioner, dvs. anvisningar, krav och bedömningskriterier, framförs 
tydliga krav på anpassning till akademisk diskurs. I dessa inledande generella beskrivningar 
finns också en förväntan på Hoods tre skribentroller inskriven, men det är forskarrollerna som 
utredare och kritiker som explicit efterfrågas. 

 De tre skribentrollerna efterfrågas också i de olika frågeformuleringarna. Men de är inte 
explicit framskrivna, och alla frågor behöver inte besvaras utifrån alla roller. Det är typen av 
fråga som implicerar vilken eller vilka skribentroller studenterna förväntas inta och ge röst åt i 
sina svar. Kortfrågorna kan besvaras i rollen som iakttagare, mellanfrågorna implicerar främst 
rollerna iakttagare och utredare men i viss mån även kritiker, medan essäfrågorna ställer krav 
på att studenterna i sina svar intar alla de tre rollerna. Det innebär att den generella instruk-
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tionens efterfrågan på framförallt forskarrollerna inte gäller för hemtentans alla delar, vilket 
kan vara förvirrande för nybörjarstudenter. 

De efterfrågade språkfunktionerna i tentorna representerar alla de sex kognitiva nivåerna i 
Blooms reviderade taxonomi. Varje enskild examination omfattar dock inte alla nivåer. Över 
tid sker en progression från de lägre mot de högre nivåerna. Det går också att se ett samband 
mellan frågetyp och språkfunktioner och därmed kognitiv nivå. Kortfrågor motsvaras av de 
lägre nivåerna och essäfrågor omfattar samtliga nivåer. Av informationen av hur de olika 
frågorna poängsätts framgår att de frågor som motsvaras av de högre nivåerna och de tre olika 
skribentrollerna värderas högst. De språkfunktioner som förekommer mest frekvent och i 
olika frågetyper är dels att redogöra för eller att beskriva något, dels att resonera kring något.  

Spår av kursernas lärandemål och de olika diskurserna kan iakttas framförallt i de generella 
instruktionerna om hur studenterna förväntas förhålla sig till kursens innehåll och litteratur. 
Tydligast är det den klassiska akademiska diskursen som återspeglas i både de generella 
instruktionerna och i uppgiftsformuleringar, men också i frågor och uppgiftsformuleringar 
syns vissa spår av globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen, identitetsdiskursen (jfr 
Unemar Öst 2009:234, se även kapitel 2). 
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7 STRATEGIER ATT GÖRA DET FÖRVÄNTADE 

I föregående kapitel analyserades hemtentornas uppgiftsinstruktioner och frågor. Frågorna 
syftar till att kontrollera studentens lärande, men studenten ska också ges tillfälle att fördjupa 
sina kunskaper och färdigheter. Svaren är studentens möjlighet att visa att hon besitter de kun-
skaper och förmågor som efterfrågas men också att hon kan demonstrera dessa på ett sätt som 
motsvarar de krav som finns i kursplanen formulerade som lärandemålen för kursen. Lärande-
målen för utbildningen i sin helhet diskuteras i kapitel 5.1.1 och avser med något undantag 
inte skriftlig förmåga. Det är alltså inte studentens skrivförmåga som sådan som testas, utan 
språket ses som studentens medel att demonstrera sina kunskaper. Studenten skriver för att 
hon måste med det primära syftet att demonstrera att hon nått lärandemålen för kursen. Det 
sekundära målet är att visa att hon har förmåga att skriva på det sätt som förväntas inom 
diskursen. I detta kapitel undersöks studenters strategier för att göra det som efterfrågas, sär-
skilt hur studenter med svenska som första- respektive andraspråk anpassar sina provsvar efter 
uppgiftsinstruktionerna. 

Analysen är gjord på de 50 provsvaren i den totala undersökningsgruppen. Mina iakttagel-
ser illustreras med exempel hämtade från studenttexterna. Dessa markeras på följande sätt: be-
teckning för student: tentans nummer samt K för kortfråga, M för mellanfråga och E för essä-
fråga. 

 Som framgick av presentationen av studenterna i avsnitt 5.2 är studenterna kodade så att 
studenter med svenska som första språk anges med F och ett nummer, till exempel F12. Stu-
denter med svenska som andraspråk anges på motsvarande sätt med A och nummer. De 
studenter som ingår i näranalysen och som har svenska som andraspråk har getts fingerade 
namn på A–E.  

Ett studentsvar markerat (F7:1E) ska alltså utläsas som svar på första tentans första essä-
fråga skrivet av en student med svenska som förstaspråk, medan ett studentsvar som ingått i 
näranalysen av fjärde tentans första kortfråga markeras t.ex. (Adriana:4K) och utläses som 
Adrianas svar på fjärde tentans första kortfråga. 

7.1 Att möta efterfrågade språkfunktioner 
Utifrån frågeformuleringar, råd och tips till studenterna samt krav och bedömningskriterier 
framträdde i föregående kapitel en bild av vad som efterfrågas i examinationen och vad det är 
studenterna förväntas göra för att bli godkända. Med utgångspunkt i dessa resultat analyserar 
jag i detta avsnitt studenternas svar på uppgifterna i hemtentorna, särskilt språkfunktionerna: 
att redogöra för, definiera, anknyta till, resonera kring och reflektera kring. Analysen av 
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språkfunktionerna är gjord på provsvaren på en kortfråga (7.1.1), en mellanfråga (7.1.2) och 
en essäfråga i den första tentan (7.1.3) och slutligen en essäfråga i den fjärde hemtentan 
(7.1.4). Frågorna är valda för att de fem språkfunktioner som jag identifierat som särskilt rele-
vanta efterfrågas i dem. 

Jag kan konstatera att de två studentgruppernas provsvar totalt sett uppvisar större likheter 
än skillnader. De utmärks av att snarare vara talspråkliga och personliga än skriftspråkliga och 
akademiska. Dock uppvisar texterna flera interimspråksdrag som tyder på att studenterna har 
en medvetenhet om det akademiska språkbruket och en strävan efter att erövra diskursens 
språkbruk. 

 

7.1.1 Definiera – svar på första kortfrågan 
Uppgiften i den första kortfrågan är att med maximalt 25 ord definiera ett centralt begrepp ur 
litteraturen. Att definiera innebär att fastställa en betydelse men också att avgränsa den, dvs. 
att ringa in betydelsen och ange vad begreppet inte är. 

 Majoriteten av studenterna i båda grupperna definierar genom att tala om vad begreppet, 
till exempel mångfald, ”är” men även andra verb används som till exempel ”innefattar” 
(A13:1K), ”kan beskrivas” (A16:1K), eller ”kan definieras” (A18:1K, F4:1K). Det typiska 
svaret i båda grupperna innebär att studenten redogör för vad mångfald är genom att exempli-
fiera med ett antal varianter. Endast en student (F9:1K) har definierat begreppet genom att tala 
om vad det inte är: ”Mångfald är heterogent, motsatsen till enfald.” 

 Studenterna anpassar sig till de föreskrivna 25 orden med några undantag: 2 av studenter-
na med svenska som förstaspråk och 4 av andraspråksstudenterna överskrider antalet angivna 
ord.  
 
Tabell 20. Antal ord i provsvar på kortfråga 
 Förstaspråksstudenter Andraspråksstudenter 
Genomsnittligt antal ord  21,5 21,2 
Genomsnittligt antal tecken 137,5 132,4 
Genomsnittligt antal tecken 
per ord 

6,4 6,2 

 

Det genomsnittliga antalet ord skiljer sig inte nämnvärt mellan grupperna, och det faktum att 
majoriteten av studenterna hållit sig inom angivet omfång tyder på att instruktionen uppfattas 
som central och därför har följts. Studenterna verkar inte ha svårigheter att begränsa sig. En 
strategi som dock förekommer i båda grupperna är att skriva ofullständiga meningar som ett 
sätt att begränsa svaren: ”Blandning av olikheter mellan individer, en ”mängd” av olika sam-
tidigt lika människor (A10). 

Ett typiskt svar på frågan är, i båda grupperna, neutralt och redogörande som i dessa exem-
pel: 

Mångfald är en variation utav olika egenskaper, dvs. identiteter, kön, åldersskillnader mm. Det 
handlar framförallt om samexistens mellan olikheter ur ett samhällsperspektiv. ( A15:1K) 
 
En samling olikheter. Mångfald kan diskuteras i olika perspektiv såsom etnisk mångfald, bio-
logisk mångfald, kulturell mångfald. Gemensamt för dessa olika begrepp är att alla innefattar 
olikheter. (F11:1K) 
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Studenterna själva är, med ett par undantag, inte synliga i dessa korta svar. I ett svar fram-
träder studenten med sin egen röst:  

 
Jag skulle gärna definiera mångfald som utrymme för olikheter; och här menar jag då också att 
tillgänglighet till utrymme bör vara kopplat till tankar om makt och frihet. (F8:1K) 

 
Definitionen ovan skiljer sig från övriga också genom att studenten inte enbart exemplifierar 
utan kopplar till andra begrepp och därigenom intar rollen utredare.  

En annan student är synlig i svaret genom att hon positionerar sig och värderar begreppet 
explicit: ”Det är någonting bra som hjälper samhället att utvecklas.” (F6:1K). I övrigt fram-
kommer värderingar genom de ord som används för definitionen, dvs. studenten tar inte själv 
tydlig ställning som i exemplet ovan. Endast två studenter, F7 och F12; intar utredarrollen 
genom att ange referens till sin iakttagelse:  

 
Mångfald är när människor i en grupp har möjlighet och rätt att vara olika varandra, med 
varierande uttryck och representationer, samtidigt som de är jämlika (Föreläsning Lundberg, 
2010-09-07). (F12:1K) 
 

Sammanfattningsvis gör studenterna det som förväntas i sina svar, dvs. de visar att de tagit till 
sig och förstått de definitioner som presenteras i kurslitteraturen. Den skribentroll som klart 
dominerar i svaren är iakttagaren, och iakttagelsen är med ett par undantag opersonlig och 
neutral. Förstaspråksstudenternas svar är mer varierande och fler skribentroller förkommer än 
i andraspråksstudenternas svar.  

 

7.1.2 Redogöra för och resonera kring – svar på första mellanfrågan  
Uppgiften i den första mellanfrågan är att utifrån litteraturen redogöra för och resonera kring 
skillnaden mellan kulturkrock och kulturkonflikt. Den skribentroll som impliceras är utreda-
rens. 

Att redogöra för skillnaden löser flera av studenterna genom att referera till kurslitteraturen 
och intar på så sätt den efterfrågade utredarrollen. Förstaspråksstudenterna hänvisar till förfat-
tarna Lidskog och Deniz (L&D). Så gör 10 av de 12 studenterna genom att använda referat-
markörer som ”enligt” L&D (F2:1M), L&D ”menar” (F3:1M, F8:1M, F10:1M), ”talar L&D 
om” (F4:1M), och L&D ”uttrycker” (F8:1M). En av förstaspråkstudenterna (F7:1M) refererar 
genom en not och en annan genom att samtidigt positionera sig: ”Jag håller med Lidskog och 
Deniz om att det är en skillnad.” (F6:1M). Tydligast positionerar sig den förstaspråksstudent 
som avslutar sitt svar på följande sätt: 

 
Jag menar att framställningen saknar ett maktperspektiv och underbygger en normativ tanke om 
”den andra” som fundamentalist, ond och totalitär i kontrast mot det västerländska som gott, 
öppet och demokratiskt. ( F8:1M) 
 

Bara en av andraspråksstudenterna använder en referatmarkör: ”menar” (A4.1M). Eftersom 
uppgiftsformuleringen inleds ”Enligt Lindskog och Deniz …” är det förvånande att inte fler 
studenter imiterar denna formulering och refererar på samma sätt.  
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De sex andraspråksstudenter som hänvisar till originaltexten gör det genom källhänvisning 
inom parentes eller i en not, vilket är de två sätt som föreslås i uppgiftsinstruktionen. Samma 
typer av hänvisningar finns i sex av förstaspråkstexterna.  

Studenterna som skriver på sitt förstaspråk verkar vid en första genomläsning ligga när-
mare ordalydelsen i originaltexten. En förklaring till detta skulle kunna vara att formulering-
arna i deras texter är mer lika sinsemellan i ordval och stil. Vid en närmare analys visar det sig 
dock att andraspråksstudenterna återanvänder mer av ursprungstexten i sina svar. De tillämpar 
vad som brukar kallas ”lapptäcksteknik”, dvs. de klipper in ord och fraser från originaltexten 
utan att omformulera (Pecorari 2008:104). Texten kommer då att ligga nära originaltexten 
utan att vara identisk med den. I denna typ av korta svar är det i och för sig rimligt att förvänta 
sig att studenterna ligger nära originaltextens definition. Men det finns en skillnad i hur det 
görs av förstaspråksstudenter och andraspråksstudenter, vilket illustreras av dessa exempel:  

 
Konflikter som sker utan avsikt utifrån missförstånd mellan personer, ointresse eller oförmåga 
att förstå personer som är kulturellt olik blir kulturkrock, medans kulturkonflikter grundas på 
konflikter baserade på olika kulturella grupper med olika värderingar där konkurrensen mellan 
grupperna är stor och makten över individen, gruppen eller samhället är centrerad. (A10:1M) 
 
Lidskog och Deniz menar i boken Mångkulturalism att oavsiktliga konflikter i form av kultur-
krockar kan uppstå mellan personer från olika kulturer. Oftast är det då missförstånd, ointresse 
eller oförmåga att förstå andra kulturer som ligger bakom kulturkrocken. (F3:1M) 
 
Kulturkonflikten handlar om båda parters övertygelse om att deras sätt är det bästa och det är 
därför i en kulturkonflikt inte tillräckligt att bara förstå den andra parten, då kärnan ligger i kon-
kurrensen om makten över såväl en individ som samhället i stort. (F10:1M) 
 
Kulturkonflikter baseras i att olika kulturella grupper har lika syn på vad som är bra i livet och 
konkurrerar därefter om makten över en individ, grupp eller över hela samhällets styre. 
(A12:1M)  
 

Originaltextens definition lyder: 
 

Vi har dels kulturkrockar, oavsiktliga konflikter som är baserade i missförstånd, ointresse eller 
oförmåga att förstå personer som är kulturellt olika oss. Dels kulturkonflikter som baseras i att 
olika kulturella grupper har konkurrerande syner på vad som är ett gott liv och därför kon-
kurrerar om makten över en individ, grupp eller till och med över hela samhällets styre. 
 

Som framgår av exemplen lyckas förstaspråksstudenterna generellt bättre med att införliva 
originaltextens fraser i den egna texten, kanske för att skillnaden mellan den egna stilen och 
kurslitteraturens är mindre. Studenten A10 definierar både kulturkonflikt och kulturkrock i en 
lång mening som är svår att följa. Hon använder dessutom det talspråkliga ”medans” som 
bindeord vilket står i kontrast till stilen i övrigt. Student F3 använder i princip samma bygg-
stenar ur originaltexten för att konstruera ett svar som är lättläst. Student F10 har gjort svaret 
till sitt genom att omformulera kurslitteraturens text utan att innebörden gått förlorad. 
Studenten A12 har i exemplet ovan skrivit att grupperna har lika syn istället för olika syn, 
vilket medför att begreppet förklaras med en helt annan innebörd än vad som var avsikten. I 
övrigt ligger hennes definition väldigt nära kurslitteraturens. 
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I frågan uppmanas studenterna också att resonera. Att resonera om något kan innebära att 
väga olika fakta eller uppfattningar mot varandra. Egna åsikter och ställningstaganden kan 
förekomma i ett resonemang, även om det inte är ett krav. 

När studenterna ska resonera om den eventuella skillnaden mellan begreppen i frågan är 
det endast några studenter i förstaspråksgruppen som i sina svar tydligt för fram egna tankar 
signalerade med metaspråk: ”jag tycker” (F2:1M), ” Så som jag ser det…” (F6:1M), ” jag 
menar” (F8:1M) och ”antar jag” (F4:1M).  

Att andraspråksstudenterna inte använder sin egen röst för att resonera i någon större ut-
sträckning innebär inte att texterna är neutrala. Flera värderingar och åsikter kommer fram i 
texterna men utan tydlig avsändare. Dessa sändarobestämda åsikter kan i vissa fall härledas 
till originaltexten. I andra fall kan de tolkas som studentens egen uppfattning: ”På grund av ett 
segregerat samhälle lär det bli svårt att ha många kulturkrockar, eftersom att man inte får 
chansen att blandas kulturellt och samtidigt bli demokratiskt olika” (A3:1M). Genom att hålla 
tillbaka sin egen röst framstår andraspråksstudenterna som mer medvetna om diskursens krav. 

En andraspråksskribent blir synlig i texten genom att använda sig själv som exempel för att 
illustrera fenomenet kulturkrock: ”Med kulturkrock menas t.ex. att om jag uppfostrar min 
dotter…” (A4:1M). Studenten har med andra ord hörsammat den allmänna instruktionen att 
använda egna exempel. I gruppen förekommer också två konkreta exempel hämtade ur dagens 
svenska samhälle: användning av slöja (A18:1M) och tendensen att flytta och bo nära lika-
sinnade (A7:1M). Ett exempel är hämtat från världen utanför: konflikten mellan väst och öst 
(A12:1M). Denna typ av exempel förekommer inte i förstaspråksgruppen. Det enda exempel 
som ges av en av förstaspråksstudenterna är hämtat ur den lästa litteraturen (F4:1M), medan 
en andraspråksstudent och två förstaspråksstudenter citerar direkt ur texten och anger detta 
med citattecken. I ett av dessa fall (F2:1M) är nästan hela provsvaret, 54 av 79 ord, direkt 
citerat ur kurslitteraturen.  

 I provsvaren förekommer flera olika strategier för att inta utredarrollen som impliceras av 
uppmaningen att resonera. Studenterna intar rollen genom att referera till andra och genom att 
positionera sig. Fler förstaspråksstudenter än andraspråksstudenter intar på så sätt utredar-
rollen. Det vanligaste sättet att resonera och samtidigt närma sig utredarollen är att ställa de 
två begreppen mot varandra som i dessa exempel: 

 
Kulturkonflikt, som är svårlöst till skillnad från kulturkrockar, handlar om att man har olika upp-
fattningar om vad som är rätt /fel; det handlar alltså inte om missförstånd utan om motsättning. 
(A17:1M) 
 
 I en kulturkonflikt handlar det snarare om att man inte vill accepter någon olik än man missför-
stått varandra. ( A21:1M) 
 

Det sätt som frågan är formulerad på inbjuder till en sådan strategi och den utnyttjas av båda 
studentgrupperna. Genom jämförelsen lämnar de iakttagarrollen som endast redogör för de 
två begreppen utan att relatera dem tillvarandra eller till andra fenomen.  
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7.1.3 Resonera kring och anknyta till – svar på första essäfrågan 
Essäfrågorna i första tentan benämns fördjupningsfrågor och ska besvaras med maximalt 500 
ord. Frågorna är formulerade som direkta ja/nej-frågor följda av en förtydligande instruktion. 
Enligt instruktionen ska studenten i första essäfrågan besvara den direkta frågan genom att 
resonera kring olika samband och anknyta till både kurslitteratur och egna exempel. Att reso-
nera om samband innebär att utreda hur olika fenomen förhåller sig till varandra och att an-
knyta till kurslitteraturen innebär inte enbart att hänvisa till den som en källa utan också att 
”värdera och diskutera den kritiskt ur olika perspektiv”, som det står i tentans instruktionsav-
snitt, där läraren fört in krav och tips.  

 Första essäfrågan lyder: ”Visar idrotten vägen till etnisk mångfald och integration?” och 
följs av uppmaningen ”Besvara frågan genom att resonera kring sambandet mellan sport, 
mångkultur och nationalism.”  

Andraspråksstudenterna besvarar i de flesta fall den direkta fråga som ställs i uppgiften. De 
flesta svarar explicit tidigt i texten, antingen i inledningen eller i mittdelens inledning. I något 
fall besvaras frågan som slutsats sist i svaret: ”Ja idrotten visar vägen till integration!” 
(A9:1E). Andraspråksstudenterna beskriver också situationen eller problemet relativt utförligt, 
antingen genom exempel från sina egna erfarenheter eller genom att anknyta till kända nutida 
exempel som Zlatan eller boxaren Ara. Dessa resonemang fungerar som stöd för den egna 
uppfattningen snarare än att ge ett svar på frågan. Flera av andraspråksstudenterna avslutar 
sina texter med förslag till lösningar eller direkta uppmaningar till läsaren: 

 
  Man ska vara stolt över sitt ursprung och kunna visa det! (A17:1E). 
 

Därför tycker jag att om en integration ska lyckas inom idrotten där mångkulturen dominerar i 
vissa sporter, så bör man tänka över den ekonomiska delen för att få fler idrotter att bli represen-
terade och där mångfalden kan sprida, då kan vi börja tal om en integration i ett långsiktigt per-
spektiv. (A24:1E)  

 
Även förstaspråksstudenter besvarar frågan men först i mitten eller senare delen av texten 
efter att ha resonerat om problemet (F11:1E och F6:1E). De använder alltså resonemangen för 
att besvara frågan på det sätt som anges i instruktionen. Resonemangen utgår från litteraturen 
och förstärks av egna exempel. I ett provsvar (F5:1E) besvarar däremot studenten inte frågan 
utan för fram sin egen åsikt att det borde vara så. Hon ställer också en ny fråga som en kom-
mentar till uppgiftens fråga snarare än att ge ett svar: 
 

Idrott har en stor och väsentlig del av det svenska samhället och borde därför också spegla hur 
samhället ser ut i övrigt och vara en inslussning till gemenskap och tillhörighet. (F5:1E) 
 
Varför faller så många av dessa ungdomar bort innan det är dags för landslaget eller vill inte alla 
spela och representera Sverige eller blir de helt enkelt inte uttagna? Kan nationalismen, känslan 
för nationen spela någon roll? (F5:1E) 

 
Flera av andraspråksstudenternas första essäsvar utmärks av att de har ett dispositionsmönster 
för argumenterande text snarare än för utredande text. Mot detta kan invändas att alla texter i 
någon mån är argumenterande. Det jag syftar på här är dock den typiska anglosaxiska argu-
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mentationen som i sin tur bygger på den antika retoriken med tes, argument, stödargument, 
bemötande av motargument och avslutningsvis upprepande av tesen (se t.ex. Hellspong 2011, 
Johannesson 2006).  

Att studenterna snarare argumenterar än utreder är synligt i avslutningarna, där många stu-
denter väljer att ge texten en avslutning på något av följande sätt:  

 
x De upprepar sin ståndpunkt: ”Ja, idrotten visar vägen till integration!” (A9:1E) 
x De uppmanar till aktivitet: ”Vi lever i ett demokratiskt och rättvist land. Låt oss bli ett 

bra exempel för andra länder.” (A8:1E)  
x De utrycker förhoppningar: ”Jag hoppas” (F 3:1E) 
x De föreslår lösningar: ”Om man helt enkelt slutar diskutera om vem som är invandrare 

och vem som är svensk utan enbart fokuserar på talangen hos varje individ kommer vi 
nog snabbt att se integration i Sverige.” (A16:1E) 
 

Dessa sätt att argumentera för en ståndpunkt medför att vissa studenter snarare intar en 
skribentroll som debattör än de efterfrågade iakttagare, utredare och kritiker. 

Ytterligare ett drag som gör att texterna ligger närmare argumentation än utredning är 
användningen av retoriska frågor för att föra argumentationen framåt, något som förekommer 
i både båda studentgruppernas texter som i följande exempel:  

 
Idrott är bra för alla människor och om den kan visa vägen till etnisk mångfald och integration 
så är det ju jättebra. Men är inte idrotten mer politiskt insyltad än vad den erkänner sig vara? 
Makten stormtrivs när folket genom idrotten kan känna en förställd gemenskap som i allra 
högsta grad gynnar makten. (F3:1E) 

 
När man gör alla dessa ”nationalistiska” gesterna ser inte folk dig som en rasist. Om man 
däremot hade viftad med sveriges flagga och sjungit nationalsången mitt på ett torg, så kan folk 
se dig som en rasist. Och vad beror detta på? Jag tror att detta beror väldigt mycket på att inom 
idrotten har man alltid använt sig av flaggor, nationalsånger osv. Detta har blivit accepterat och 
ses som något normalt. Varför det har blivit rasistiskt att sjunga nationalsången eller vifta med 
sin flagga utanför idrotten bror väldigt mycket på att invånarna i Sverige har gjort de till något 
negativt. (A6:1E) 

 

Ska vi inte lära oss av de historiska misstagen som gjorts? Ska vi blunda för en ökad nationalism 
som i år även tittade fram i riksdagen i vårt demokratiska mångfaldsland Sverige? Men nationa-
lismen har inte bar dykt upp i riksdagen utan även i sporten. (A21:1E) 

 

Det tredje exemplet ovan illustrerar också att studenterna använder ett känslosammare språk-
bruk än vad som är brukligt i utredande text. Känslorna kommer exempelvis till uttryck i sam-
band med formuleringar med egna erfarenheter, egna åsikter och tolkningar av den situation 
som diskuteras. Ett ytterligare exempel är dessa målande beskrivningar:  
 

Man kan se nationalismens upprinnelse i spelets början, under spelets gång samt i slutet av 
spelet. Nationalsången spelas och sjungs på högsta grad, den svenska fanan svajar högt och 
höger hand är placerat på hjärtat för att visa tillgivenheten och stoltheten gentemot sin nation, 
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under spelet hojtas och gapas det” heja, kom igen Sverige” och de olika ”svenska ansikten är 
målade i gult och blått, som avslut går man av planen med stolthet och flaggan i hand. (A10:1E) 
 
För mig är idrotten en plats där nationalitet och kulturell tillhörighet inte sätter sin prägel på 
individen. Det är en plats där det handlar om att fokusera på spelandet och bollen. En plats där 
man vill vinna och för att vinna måste man samarbeta med varandra. (A13:1E) 
 

Både användningen av retoriska frågor på det sätt som framgick av exemplen ovan och det 
känslosamma språkbruket ser jag som en påverkan från gymnasiets argumenterande texter 
med den antika retorikens etos, patos och logos som förebild (jfr Johannesson 2006).  

 

7.1.4 Reflektera och anknyta till litteratur – fjärde tentans första essäfråga 
I essäfrågan ska studenterna skriva en reflekterande essä om dokusåpan Klass 9a som visades 
på TV parallellt med att kursen gavs. Studenterna hade fått ut frågan redan vid kursstart för att 
kunna följa dokusåpan utifrån examinatorns frågor. I essän ska de integrera begrepp som 
tagits upp under kursen, vilket uttrycks som att de ska: ”fläta in en definierande diskussion” 
De ska också referera till valda delar av kurslitteraturen. 

Även här är studentsvaren lika till omfång, och provsvarens deltagare och processer är giv-
na av frågeformuleringen. Det finns också likheter i makrostruktur. Genomgående inleds sva-
ren i båda grupper av en tydlig inledning som beskriver dels bakgrunden till dokusåpan, dels 
studentens avsikt med svaret. Andraspråksstudenterna fokuserar mest på bakgrunden till 
dokusåpan, medan förstaspråksstudenterna fokuserar mest på att återge uppgiften och förklara 
vad de kommer att göra i texten. Andraspråksstudenterna ägnar överhuvudtaget större del av 
utrymmet åt att redogöra för situationen. 

 Majoriteten av studenterna i båda grupperna använder metatext även om den inte alltid 
kommer i inledningen. Metatext diskuteras vidare i 7.5. 

Andraspråksstudenternas personliga röst är här mer framträdande än i svaren på första 
tentan. Förstaspråksstudenterna uttrycker personlig röst främst i metatext och positionerar sig 
i förhållande till kurslitteraturens författare eller dokusåpans producent, medan andrapråks-
studenterna positionerar sig i förhållande till problemet och i vissa fall till deltagarna i doku-
såpan. 

I uppgiftsformuleringarna finns begrepp som innebär svårigheter för studenterna; ett sådant 
är ”Definierande diskussion”. Jag kan konstatera att de diskussioner som förs i flera fall inte 
är definierande. Begrepp används som definitioner men kopplas inte till diskussionen eller 
beskrivningen annat än i undantagsfall. ”Reflekterande” är ett annat begrepp som verkar 
oklart. Det är främst vad som ska reflekteras som blir oklart i frågeformuleringen. Andra-
språksstudenterna utgår i större utsträckning från sin person, vilket Ivanič (1998) benämner 
självbiografiskt jag, då de reflekterar. Drag av detta finns också i förstaspråksstudenternas 
texter men som grupp är de mer akademiska då de reflekterar, vilket med Ivaničs terminologi 
motsvaras av det diskursiva jaget. 

 ”Diskuterande” är ett begrepp som till skillnad från de övriga förklaras. Av förklaringen i 
uppgiftsformuleringen framgår att studenten ska resonera och argumentera sig fram till sina 
slutsatser. I jämförelse med hur studenterna mötte första tentans uppmaning att resonera i sina 
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provsvar ger studenterna i fjärde tentans provsvar uttryck för färre generella åsikter. Den aka-
demiska innebörden av att argumentera verkar dock fortfarande vara oklar för studenterna. 

7.2 Strategier för att uppfylla diskursiva krav och bedömningskriterier  
Provsvaren analyseras också utifrån de tre, delvis överlappande, aspekter av det akademiska 
språkbruket som jag identifierade som relevanta i min analys av krav och bedömningskriterier 
i uppgiftsformuleringarna i kapitel 6. Bedömningskriterierna kan, som tidigare framgått, delas 
in på ett sätt som motsvarar de tre metafunktionerna i språket. Ett kriterium är kravet på att 
studentsvaren ska vara ”redogörande och uttömmande”, vilket innebär att studenten måste ha 
förmåga att språkligt formulera logiska samband för att möta förväntan på att förklara och 
göra kopplingar (ideationell metafunktion). Ett annat är önskemålet om ”självständiga och 
autentiska” texter, vilket bland annat utmanar studenternas användning av personlig röst i för-
hållande till uppmaningen att resonera och reflektera samt ge egna exempel (interpersonell 
metafunktion). Slutligen förväntas studenterna uttrycka sig ”precist och relevant”, vilket inne-
bär att studenterna förväntas använda ett koncentrerat och förtätat språk med de begräns-
ningarna i omfång som satts för svaren (delar av textuell metafunktion).  

Detta avsnitt ägnas studenternas strategier för att möta dessa bedömningskriterier samt stu-
denternas användning av personlig röst.  

 

7.2.1 Redogörande och uttömmande 
I uppgiftsinstruktionerna uppmanas studenterna dels att förklara och definiera, dels att reso-
nera, reflektera och analysera. För dessa språkfunktioner, som motsvarar både de lägre och 
högre nivåerna i Blooms taxonomi, behöver studenterna genom språket kunna uttrycka logis-
ka samband. Genom att redogöra för hur saker och ting förhåller sig till varandra ger studen-
ten samtidigt sin bild av verkligheten. Studentens bild av verkligheten kommer också fram 
genom vilka fenomen, dvs. processer och deltagare hon väljer att ta upp.  

Märk väl att i detta avsnitt är det främst den ideationella metafunktionen som behandlas 
genom att provsvarens struktur och logiska samband undersöks utifrån språkfunktionerna 
analysera, reflektera och resonera. 

Utifrån instruktioner och bedömningskriterier sluter jag mig till att det finns en outtalad 
modell för studentsvaren, nämligen en utredande text med strukturen: (1) problemet introdu-
ceras och exemplifieras alternativt förklaras av (2) analys och (3) ställningstagande alternativt 
förslag till lösning, beroende på fråga. 

Förväntan på en utredande text motsvaras inte alltid av sättet frågorna formuleras i upp-
gifterna. Essäfrågorna i första tentan är formulerade som ja/nej-frågor, vilket skulle implicera 
svar i form av en argumenterande text. Den efterföljande instruktionen implicerar dock en ut-
redande eller resonerande text. Lärarens frågeformulering kan således oavsiktligt leda studen-
terna fel. Den struktur som dominerar i provsvaren är följande: 

 
x Inledning: antingen huvudtes som svar på frågan eller redogörelse för situationen (kan 

vara egen beskrivning av samhället eller kurslitteraturens beskrivning) 
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x Mittdel: utredning: antingen argumentation för tesen som framförts i inledningen eller 
presentation av huvudtes 

x Avslutning: summering och upprepning av huvudtes eller resultat som svar på frågan 
alternativt en uppmaning eller ett förslag till lösning. 

 

7.2.2 Självständigt och autentiskt 
I de allmänna instruktionerna påpekas vikten av att provsvaren ska uppfylla de vetenskapliga 
grundkraven på självständighet och autenticitet vilket i uppgiftsinstruktionerna kopplas till 
kraven på transparens och akademisk hederlighet, dvs. till kraven på att ange tydliga och kon-
sekventa referenser och genom att tydliggöra när studenterna refererar och när det är de för 
fram en egen ståndpunkt. Detta förfarande motsvarar kritisk-analytisk kompetens, som Ask 
beskriver blir synlig i texten genom positioneringar, metatext, språkhandlingar och personlig 
röst (2007:37). Hypotetiskt är detta förfarande strategier som studenten använder för att inta 
olika roller i tentasvaren. Kraven på självständighet och autenticitet är skrivna som om de gäl-
ler alla de analyserade språkfunktionerna. Instruktionen om att ange referenser stöds av upp-
maningen att anknyta till kurslitteraturen. En sådan uppmaning finns dock inte i kortfrågorna. 
Inte heller krav på autenticitet genom att positionera sig i förhållande till andra författare och 
andras åsikter efterfrågas i kortfrågorna utan till språkfunktioner som förekommer i mellan-
frågor och essäfrågor: att resonera, analysera och diskutera, dvs. från den fjärde kognitiva ni-
vån och uppåt. Språkfunktionerna på de lägre nivåerna efterfrågas i kortfrågorna i vilka rollen 
iakttagaren impliceras.  

Utöver kraven korrekta referenser och kan det vetenskapliga kravet på självständighet och 
autenticitet tolkas som uttryck för att studenten intar en hållning och positionerar sig i förhål-
lande till kurslitteraturen, andra forskare eller det problem som diskuteras. Denna typ av själv-
ständighet kommer till utryck i studentens användning av sin egen röst i texterna, dvs. då hon 
framträder som skribentjag och ger utryck åt egna åsikter, positionerar sig och på andra sätt är 
synlig som självständig författare till texten. Denna tolkning av kravet på självständighet och 
autenticitet diskuteras av uttryck för egen röst diskuteras vidare nedan i avsnittet Personlig 
röst (7.2.4). 
 

7.2.3 Precist och relevant  
I detta avsnitt presenteras analysen av de examinerande studenttexterna utifrån kravet att frå-
gorna ska besvaras ”så precist som möjligt”.  

Skriftspråk utmärks generellt av en större förtätning än i muntligt språkbruk. Förtätning är i 
sig inget självändamål, tvärtom varnas det för fenomenet byråkratsvenska. Sådana varningar 
kan vara en förklaring till studenternas användning av talspråk. I instruktionerna poängteras 
som tidigare nämnts värdet av att begränsa sig, dels genom att ange maximalt antal ord eller 
tecken som svaren får omfatta, dels genom uppmaningar att besvara frågorna kortfattat.  

Som Ekerot konstaterar skapar vissa grammatiska transformationer förutsättningar för för-
tätning (2011:184). Att behärska förtätningstekniker, till exempel sammansättningar och 
grammatiska metaforer innebär både att ha kompetens att skapa dem och att förstå när de ska 
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användas för att bidra till att uppfylla textens syfte och läsbarhet. Examinationsuppgifternas 
begränsning i omfång, liksom kraven på en akademisk abstrakt och opersonlig stil ställer in-
direkt krav på ett förtätat, informationstätt skriftspråk vilket ligger i linje med det gängse aka-
demiska språkbruket. I essäfrågorna är studenternas utmaning att relatera mer eller mindre 
komplicerade fenomen till varandra för att diskutera orsakssamband, vilket ställer krav på att 
koncentrera språket. I kortfrågorna är svårigheten istället att anpassa sig till det begränsade 
omfånget. Kravet på koncentration av språket är således inte enbart knutet till de olika nivåer-
na i Blooms taxonomi.  

Som väntat är andraspråksstudenternas ordval överhuvudtaget ofta mindre precist, de an-
vänder vagare och mer generella ord och uttryck än förstaspråksstudenterna. Detta är linje 
med resultat från tidigare forskning (L. Ekberg 2004, Hinkel 2003, Magnusson 2011, 
Schleppegrell 2002). 

 Ett särskilt område där andraspråksstudenterna är mindre exakta än förstaspråksstudenter-
na är användningen av fasta flerordsuttryck (jfr Prentice 2010) som i dessa exempel: 

 
Blir man utstött och klassificerad som osmart och dålig på allt, så har man mycket enklare att 
halka på välfärden. ( A8:4E) 
Hans namn var på allas tungor eftersom han tillför mycket för landslaget. (A17:1E)  
Jag börjar med att dra mig själv som tydligt exempel. (A4:1E) 

 
Andraspråksstudenterna avviker oftare än förstaspråksstudenterna från förväntad användning 
av fasta flerordsuttryck vilket överensstämmer med de skillnader i språkanvändning mellan 
gymnasieungdomar med svenska som första eller andraspråk (jfr Prentice 2010). 

 

7.2.4 Personlig röst  
Närvaro eller frånvaro av personlig röst utgör en strategi, men användningen av den egna rös-
ten kan samtidigt vara en del i metatext och tillämpning av språkfunktioner, som båda är stra-
tegier av avgörande betydelse för den akademiska diskursen. Användningen av den egna 
rösten är relevant för mina forskningsfrågor, eftersom jag ser användningen av personlig röst 
som ett sätt att inta olika skribentroller i texten i syfte att både möta de krav som ställs, exem-
pelvis på självständighet och autenticitet och att göra det som efterfrågas, som att resonera, 
diskutera och analysera. 

Utifrån språkfunktionerna att resonera kring, reflektera kring och ge exempel kommer jag 
här att diskutera förekomsten av personlig röst på två sätt. Först uttryckt genom användning 
av personliga pronomen i olika syften: för att skapa metatext, för att redovisa egna erfaren-
heter och upplevelser och för att utrycka egna åsikter och tolkningar samt för att positionera 
sig i förhållande till litteraturen. Därefter diskuterar jag användning av personlig röst för att 
uttrycka värderingar.  

I studentenkäterna om studenternas förväntningar på det akademiska skrivandet framkom 
en viss oro inför kravet på opersonliga texter. En student säger: ”Att mitt språk ska bli tyd-
ligare men samtidigt få vara fritt och mitt” (F9). 

Den oro som studenten i ovanstående citat uttrycker grundar sig troligen i att ett utmärkan-
de drag för den akademiska diskursen är kravet på opersonliga och sakliga texter. Detta krav 
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förenklas och tolkas ibland som ett förbud mot att använda pronomen i första person. Ask 
(2007:25) konstaterar att det snarare är en fråga om hur och var man gör det, eftersom en 
synlig men väl avvägd författarröst ger texten ett intryck av att det finns en människa av kött 
och blod bakom texten. När åsikter och uppfattningar framförs är det ett måste i den akade-
miska diskursen att ange vem som står bakom dem. Användningen av jag i metatext, där dis-
position och arbetssätt beskrivs i texten, är önskvärd som läsarstöd.  

Samma resonemang återfinns i skrivhandböcker för studenter. Rienecker och Jørgensen 
slår fast att egna åsikter liksom egna erfarenheter inte är förbjudna men bör följas av en aka-
demiskt grundad analys eller argumentation. De summerar den balansgång som studenterna 
måste gå som att det är privatpersonen, som inte ska synas i texten, och fackmannen, som är 
välkommen att göra det (Rienecker & Jørgensen 2000:30). Privatpersonen motsvaras hos 
Ivanič (1998) av det självbiografiska jaget och fackmannen av det diskursiva jaget. Ett 
ytterligare sätt att synliggöra sin identitet är enligt Ivanič (1998:26) som skribentjag, dvs. när 
studenten blir synlig som skribent i texten. 

Jag har studerat förekomsten av personliga pronomenen som kan representera skribenten i 
provsvaren, dvs. i första person i singular och plural, både i subjekts- och objektsform. Jag 
och mig kan representera skribenten både som privatperson och som student eller som forsk-
are. Vi och oss kan på motsvarande sätt syfta på alla inom den egna sociala eller etniska grup-
pen eller alla inom den akademiska diskursen eller alla studenter på kursen. Vi kan också syfta 
på alla i det svenska samhället eller alla vi människor på jorden. Vi kan alltså användas både 
inkluderande som i: ”Vår identitet utvecklas och vi lär oss lojalitet och laganda när vi umgås 
och arbetar i grupper.” ( F5:1E) och exkluderande som i: ”Det vi i väst har som vardagligt har 
dem som en dröm ” (A7:1E). 

Pronomenet vi förekommer oftare i andraspråkstexterna än i förstaspråkstexterna både i 
första och i fjärde tentan. En möjlig förklaring skulle kunna vara att andraspråksgruppen har 
en tydligare känsla av ”vi och dem”. Vi är vanligare i första tentans essäfråga än i svaren på de 
andra analyserade frågorna, vilket troligen förklaras av att den situation som diskuteras där är 
mer generell. 

Det generiska man förekommer i texterna både som ett sätt att syfta på ”vem som helst” 
och som ett sätt att dölja sitt skribentjag. I det senare fallet används det ibland i samband med 
retoriska frågor som ett grepp att föra texten vidare.  

 
Samtidigt som man ser många positiva bilder i idrotten, ser man även en stor negativ bild (A8:1E) 
Då kan man fråga sig frågan:.. (A4:1 E) 

 
Personliga pronomen i första person förekommer i majoriteten av provsvaren i båda grupper-
na. Skillnaden ligger i sättet de används. Första person singular används i båda studentgrup-
perna i metatext och för att uttrycka personliga åsikter. På detta sätt skiljer sig grupperna inte 
åt. I andraspråksgruppen förekommer personliga pronomen dessutom i samband med att stu-
denten redogöra för egna erfarenheter och upplevelser. I förstaspråksgruppen är det vanligare 
förekommande att uttalat positionera sig i förhållande till kurslitteraturens författare och andra 
röster genom användning av personligt pronomen i första person. Slutligen använder andra-
språksgruppen pluralformen vi oftare, vilket kan vara en strategi för att undvika att skriva jag 
för att göra texten mindre personlig i enlighet med den bild de har av det akademiska språket. 
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Närvaro i metatext 
Metatext förekommer oftare i förstaspråkstexterna än i andraspråkstexterna. Detta innebär att 
en större andel studenter i gruppen använder metatext men också att de förstaspråksstudenter 
som använder metatext gör det vid fler tillfällen än andraspråksstudenterna. Den mest påtag-
liga skillnaden är dock mellan första och fjärde tentan. I första tentan förekommer metatext i 2 
av 19 andraspråkstexter respektive i 2 av 11 förstaspråkstexter. I fjärde tentan används meta-
text av majoriteten av studenterna: 7 av 12 andraspråkstexter och 8 av 11 förstaspråkstexter. 
Det förefaller således vara en strategi som flera av studenterna förvärvar under sitt första år. 
En förklaring kan vara den undervisning i akademiskt språkbruk studenterna genomgått 
mellan första och fjärde tentan. Även den explicita instruktionen till fjärde tentans essäfrågor 
som efterfrågar ”en klargörande inledning där du introducerar ämne och frågeställning” kan 
ha bidragit till den ökade användningen av metatext. I inledningen till fjärde tentans essäfråga 
finns också metatext i majoriteten av tentasvaren. Här fungerar den som läsarstöd genom att 
visa på dispositionen i texten och hur uppgiften har uppfattats. Metatext används också för att 
demonstrera vilka språkfunktioner studenten tänker använda, och ofta motsvaras den av det 
som efterfrågas i instruktionen som i följande exempel: 

 
Under min analys av ”samhällsproblemet” kommer jag att använda mig av tre begrepp i min dis-
kussion: /…/. Jag har utgått från följande material:… (A4:4E) 
 
De begrepp jag ska behandla och diskutera kring är kategorisering, klass och position. (A7:4E) 
 
Jag har i min analys valt att inrikta och använda mig av begreppen diskurs, essentialism/deter-
minism vs social konstruktivism och normalitet, som jag även kommer att definiera närmare. 
(F3:4E) 
 
Till sist vill jag redogöra för hur en diskurs om lärande och skola står som grund för hela pro-
jektet i strävar efter normalitet. (F9:4E) 
 

Även i första tentans essäfråga förekommer metatextuella drag, men då är funktionen snarare 
att orientera i texten: ”Som jag tidigare nämnde” (A12:1E).  
 

Egna erfarenheter 
En skillnad mellan studentgrupperna är att andraspråksstudenterna använder sina egna erfa-
renheter i större utsträckning än förstaspråksstudenterna, till exempel: ”Jag börjar med att dra 
mig själv som tydligt exempel. Jag kom till Sverige när jag var nio år gammal...” (A4:1E). 

Erfarenheter används som ett sätt att stödja en iakttagelse från litteraturen eller en åsikt: 
”Denna mening har jag hört väldigt ofta under min uppväxt i Sverige” (A6:1E). En upplevelse 
i inlärningssituationen kan också fungera som argument för studentens formulering av frågor 
att reflektera över som i detta provsvar: ”När Sveriges television ryckte in fick jag en känsla 
av /…/. Min frågeställning blir då…” (A5:4E). En erfarenhet från inlärningsprocessen kan 
slutligen också bli föremål för självreflektion: ”Utan något underlag dömde jag eleverna 
förhastat och drog slutsatsen att…” (A4:4E). 
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Att användningen av egna erfarenheter förekommer oftare i andraspråkstexterna än i för-
staspråkstexterna kan bero på att ämnesfältet integration inbjuder andraspråksstudenterna att 
använda egna erfarenheter. I dagens mångkulturella samhälle bör dock alla studenter ha möj-
lighet att använda egna erfarenheter relaterade till integration. En annan möjlig förklaring är 
att användningen av egna erfarenheter är ett uttryck för osäkerheten i mötet med den akade-
miska diskursen. Ovana skribenter tenderar att skriva om vardagliga och privata situationer, 
eftersom de kan använda ett bekant språkbruk som de behärskar (jfr Schleppegrell 2004, 
Lidberg 2006). 

Den vanligaste användningen av den egna rösten är dock för att uttrycka en egen stånd-
punkt eller åsikt. Jag är inte oväntat vanligast förekommande pronomen i dessa satser i båda 
grupperna och förekommer tillsammans med flera snarlika verb som tycker, tror, anser, 
menar, varav några anses mer akademiska än andra.  
 

Jag anser att idrotten kan vara en ”mötesplats” för människor oavsett etnicitet, kön eller klass. 
(A12:1E) 
 
Jag tycker också det är viktigt att poängtera att integrationsarbetet måste fortsätta utanför planen, 
i omklädningsrummet, på skolgården eller på arbetsplatsen. ( F10:1E) 

 

Ett eget ställningstagande är också synligt i fraser som enligt mig, för mig. Det går inte att se 
någon skillnad mellan de två grupperna i användningen av dessa verb och bärarobestämda 
uttryck (se Cassirer 2003:14). De verb som används förekommer i båda grupperna och i båda 
grupperna förekommer individer som använder endast ett av verben återkommande, oftast 
tycker eller tror, liksom individer som använder flera olika verb för att uttrycka sin egen åsikt.  

I båda grupperna finns också individer som inte uttrycker sin åsikt överhuvudtaget eller gör 
det genom att använda andra strategier. En sådan strategi är att uttrycka en värdering eller 
åsikt utan tydlig avsändare. Effekten blir att det skrivna framstår som om det vore ett faktum. 
Särskilt andraspråksstudenterna uttrycker egna åsikter utan att förankra dem på akademiskt 
sätt i kurslitteraturen så att det framgår för läsaren vilken författare som avses. Man kan i flera 
fall misstänka att grunden till några av studenternas påståenden i själva verket är hämtad ur 
litteraturen även om ingen källa anges.  

 

Positionering  
Ett bedömningskriterium för de aktuella tentorna är att studenterna inte enbart ska beskriva 
den lästa litteraturen utan ”också värdera och diskutera den kritiskt ur olika perspektiv.” En 
uppgift för studenterna är med andra ord att positionera sig i förhållande till teorier och be-
grepp inom diskursen liksom till forskare och andra röster inom fältet. Detta förekommer i 
båda studentgrupperna men är vanligare i förstaspråksstudenternas texter.  

När studenterna ska redogöra för och resonera om skillnaden mellan kulturkrock och kul-
turkonflikt i första tentans första mellanfråga är det en av studenterna som sätter sin egen åsikt 
i direkt relation till författarna, ”jag håller med” (F6:1K), och tre som värderar författarnas 
text ”jag menar att framställningen…” (F8:1K), ”Jag tycker att Lindskogs [sic] och Deniz sätt 
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att förklara innehållet i begreppen är tydliga och klargörande” (F2:1K) och ”Jag anser att 
Lidskog och Deniz har rätt i vad de skriver…” (F7:1K). 

Detta sätt att förhålla sig till litteraturen förekommer inte i andraspråksgruppens svar på 
samma fråga. Endast en av studenterna använder sin egen röst för att relatera till innehållet i 
litteraturen i svaret: ”Kulturkrock tror jag är ganska vanligt i ett mångkulturellt samhälle.” 
(A10:1K). Studenten värderar förekomsten av fenomenet men inte författarnas definition av 
det: 

Idrott och integration menar jag måste läsas utifrån en diskurs där… (F8:1E) 
 
Den poäng F gör /…/ tycker jag är viktig att ta upp… (F10:1E) 
 
Jag håller med Bergh när han skriver… (A15:1M) 
 
Trots att Lidskog och Deniz menar att nation och nationalism ger en ”förställd gemenskap” (s93) 
så hävdar jag att…(F6:1M) 

 

Det förekommer också att egna åsikter relateras till litteraturens och kursens innehåll snarare 
än till dess författare: ”Den tanken tror jag grundar sig i föreställningen om orienten och en-
dast är ett uttryck för något västvärlden inte är” (F7:1E). Detta ser jag som ett tecken på att 
studenten uppfattat att sak är viktigare än person, dvs. en anpassning till diskursen och ett 
exempel på akademiskt interimspråk. 

 I instruktionerna förklaras det ”vetenskapliga grundkraven på självständighet och auten-
citet” med att studenten ”själv ska författa hela texten” och använda ”tydliga och konsekventa 
referenser”, vilket är en väsentlig del i den akademiska diskursen som i de flesta fall ägnas 
särskild undervisning. I avsnittet om tips och råd hänvisas studenterna via en länk till mer 
information om hur man refererar och citerar. Eftersom studenterna får en introduktion i käll- 
och referenshantering bör alla studenter ha samma förutsättningar att göra det som förväntas. 
Analysen av provsvaren på första mellanfrågan visar skillnader i både hur frekvent studenter-
na anger referenser och sättet de gör det på. Förstaspråksstudenterna gör oftare referenser i 
löpande text och andraspråksstudenterna lägger dem oftare i en fotnot. En orsak skulle kunna 
vara osäkerhet i hur hänvisningen ska formuleras: ”Detta kan vi förknippa med boken ’Mång-
kulturalism’” (Besjana:1E) 

En annan förklaring till andraspråksstudenternas användning av fotnoter kan helt enkelt 
vara att det är ett sätt att spara på det begränsade utrymmet för texten. Oavsett orsak till skill-
naderna bidrar förstaspråksstudenternas mer frekventa hänvisningar till att texterna uppfattas 
som mer akademiska.  

I båda studentgrupperna förekommer budskap riktade till läsaren som uppmaningar, råd 
eller allmänna förhoppningar inför framtiden. Detta är retoriska grepp som snarare hör hemma 
i opinionsbildande argumenterande texter än i akademiska texter. En trolig förklaring är att 
argumenterande text är en textform som har tränats på gymnasiet och förekommit i nationella 
prov, till exempel som tänkta debattartiklar, insändare eller krönikor. Budskap kan framställas 
i imperativ: ”Låt oss bli ett bra exempel för andra länder!” (A8:1E). De kan också rikta sig till 
andra än läsaren: ”Jag hoppas att idrottsförbundet jobbar för att alla ungdomar ska ha lika vär-
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de att de inte hakar upp sig på olikhetsparadigmet utan istället ser på dem som en mångfald av 
variationer” (F3:1E).  

Budskap till läsaren motsvarar det Hyland (2004:7) benämner engagement vilket jag över-
sätter med ”engagemang”, som i studenttexter syftar till att synliggöra läsaren i texten genom 
att ställa frågor, ge förslag och tilltala läsarna direkt (jfr Hyland 2005:1512–156). På detta 
sätt, menar Hyland, görs läsaren till deltagare i diskursen och inte enbart observatör. Hans de-
finition skiljer sig från den som används inom appraisal inom ramen för SFL, där engagement 
snarare fokuserar på skribentens attityd och värderingar (Hood 2004). 

Enligt Hyland (2004) brottas andraspråksstudenter med diskursens outtalade regler för 
engagemang då de instrueras att inte vara personliga i sina akademiska texter. De saknar då 
strategier för att engagera läsaren på ett sätt som accepteras inom diskursen. Ett resultat kan 
bli att texterna blir mindre funktionella, eftersom de inte lyckas engagera läsaren. Ett annat al-
ternativ är att texterna uppfattas som för känslosamma, vilket snarare är fallet med student-
texterna i denna undersökning. 

Studenter kan således inta en hållning genom explicita positioneringar men också genom 
direkta värderingar och bedömningar både av sakförhållanden och av andra forskares uppfatt-
ningar och resultat. I de analyserade studenttexterna förekommer personliga värderingar som 
både kan syfta på det som anses vara odiskutabla fakta och det som är föremål för diskussion: 
”Idrott är bra för alla människor och om den kan visa vägen till etnisk mångfald och integra-
tion så är det ju jättebra!” (S3:1E). Med denna mening inleder studentens sitt provsvar. Hon 
värderar inledningsvis idrott som något som är bra utan att ge någon grund för värderingen 
eller hänvisa till litteraturen, värderingen framstår som en allmänt erkänd sanning. Därefter 
kommenterar hon det tentamensfrågan gäller, dvs. om idrotten kan vara en väg till integration. 
Denna andra värdering ges dock med en reservation – om det är så är det jättebra, annars inte. 
På detta sätt övergår hon till att, i enlighet med instruktionen, resonera om idrott och politik, 
nationalism och integration. Provsvaret fortsätter: ”Men är inte idrotten mer politiskt insyltad 
än vad den erkänner sig vara? Makten stortrivs när folket genom idrotten kan känna en för-
ställd gemenskap som i allra högsta grad gynnar makten.” (S3:1E). Värderingarna framkom-
mer således genom både genom ordval som erkänner och gynnar, och genom värderande 
adjektiv som bra och jättebra. 

7.3 Skribentroller i tentasvaren 
I avsnittet redogörs för hur studenterna intar olika skribentroller i texten och hur de därigenom 
interagerar med läsaren och andra.  

Den beskrivning Ask gör av hur kritisk-analytisk kompetens blir synlig genom positioner-
ingar, metatext, språkhandlingar och personlig röst (Ask 2007:37) kan också kan ses som stra-
tegier för studenten att inta olika roller i tentasvaren. För att undersöka hur studenten skriver 
in sig i texten har den interpersonella metafunktionen analyserats. Jag har använt en analys-
modell som utgår dels från Ivanič (1998) beskrivning av studentens självbiografiska jag och 
diskursiva jag, dels från Hoods (2004) beskrivning av hur forskaren förväntas anta olika roller 
i den akademiska texten. Hood identifierar rollerna iakttagaren, utredaren och kritikern 
(2004:184), som hon använder som modeller för hur studenter ger röst åt eller uttrycker den 
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interpersonella metafunktionen i akademisk text. Både utredaren och kritikern definieras som 
forskarröster, medan iakttagaren endast beskriver och återger utan den kritiska hållning som 
utmärker akademiska texter.  

Jag har med utgångspunkt i Hoods modeller undersökt om studenterna genom de valda 
språkliga strategierna intar dessa och eventuellt ytterligare roller i sina tentasvar. I studenter-
nas provsvar har jag utöver iakttagaren, utredaren och kritikern också identifierat debattören, 
upplevaren och inläraren, begrepp som jag vill introducera i denna analys. Dessa sex roller 
förhåller sig till varandra och till identitet på följande sätt: 

 
Självbiografiskt jag Diskursivt jag 

Iakttagare Upplevare Debattör Inlärare Utredare Kritiker 

 
Figur 9. Förekommande roller i studenttexterna (fritt efter Hood 2004 och Ivanič 1998) 

 

Upplevaren är en subjektiv roll som liksom iakttagaren motsvarar de lägre nivåerna redogöra 
och beskriva. Rollen kan dock också omfatta ett visst mått av reflektion och analys. Till skill-
nad från iakttagaren redogör upplevaren för sina känslor vid iakttagelsen som i följande 
exempel: ”När Sveriges television rykte in fick jag en känsla av att utbildningen samt utveck-
lingen i klass 9A, resulterade i en tävling för eleverna emellan, där uppmärksamheten fånga-
des upp och belönades.” (A5:E4). Studenten beskriver sin iakttagelse som en känsla och inte 
som förväntat en objektiv iakttagelse av iakttagaren eller som ett resultat av sin analys i rollen 
utredare. Även det tidigare exemplet på självreflektion menar jag är ett exempel på skribent-
rollen upplevare: ”Utan något underlag dömde jag eleverna förhastat och drog slutsatsen 
att…” (A4:4E). Andra exempel på rollen upplevare är den student som skriver: 
 

 ”Jag upplevde henne som rädd för eleverna och hon visste inte hur man skulle hantera olika 
situationer. Hon kanske var så osäker som jag upplevde henne eftersom hon undervisade i ämnet 
NO vilket hon inte är utbildad till, och på så vis uppstår ett stort problem.”(A7:4E)  

  

Studenten hade kunnat göra samma reflektion utan att betona at det var hennes upplevelse av 
läraren. Det förväntade sättet hade varit att göra en iakttagelse och förklara den i rollen som 
upplevare. 

Upplevaren är således en variant av iakttagaren, där iakttagelsen riktas snarare inåt än utåt. 
Det innebär att rollen upplevare främst är knuten till det självbiografiska jaget. Det finns dock 
inte någon skarp gränsdragning mot rollen som inlärare, en roll som ligger i gränslandet 
mellan det självbiografiska och det diskursiva jaget.  

Inläraren förenar det självbiografiska jaget och det diskursiva jaget genom att utgå från 
identiteten som student; någon som deltar i utbildning för att tillägna sig nya kunskaper och 
förhållningssätt. Inlärningstillfället ses som viktig för resultatet och studenter som intar inlä-
rarrollen svarar gärna genom att ange vad de själva gjort för att komma fram till svaret som att 
läsa, se på dokusåpan. 

 
När jag ser avsnitten av klass 9A så blir det tydligt att det finns stora problem på Mikaeliskolan i 
Örebro. (F7:E4)  
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Efter att ha sett klass 9 A är det nu min uppgift att analysera problematiken i detta projekt med 
hjälp av begrepp som position, kategori och social. (F5:4E) 
 

Studenten i det andra exemplet betonar att analysens görs eftersom det är en uppgift och trä-
der därmed ännu tydligare fram som inlärare. 

Inlärarrollen kan spänna över flera nivåer i Blooms taxonomi. I rollen tillämpas både iakt-
tagarens beskrivningar och redogörelser och utredarens beskrivningar och förklaringar. 

 I denna roll är det dels relationen student–lärare som adresseras men också erfarenheten av 
att vara i en situation, där studenten ska och förväntas erövra och inlemmas i en diskurs. Rol-
len omfattar alltså upplevelse men är knuten till det diskursiva jaget som i detta exempel: 

 
Jag läste rapporten, etnisk mångfald och integration – visar idrotten vägen? 2003 där det står att 
det har blivit mer blandade etniciteter i Allsvenskan. (A7:1E) 

 
Studenten i exemplet har tagit till sig instruktionen att anknyta till kurslitteratur och ange 
referenser men har inte uppfattat att det inte är hennes upplevelse att läsa som är intressant 
utan endast det som står i rapporten. Ett liknande exempel är följande inledning till svaret på 
första essäfrågan i fjärde tentan. 
 

Under introduktionskursen för kursen [kursen namn] skulle samtliga följa en dokusåpa om klass 
9 A… ( A11:E4) 
 

Även studenten ovan fokuserar på aktiviteten för lärandet snarare än innehållet och intar där-
med rollen inlärare. 

De tre rollerna iakttagare, upplevare och inlärare förenas genom kopplingen till det själv-
biografiska jaget. Det diskursiva jaget samverkar med det självbiografiska i rollen inlärare 
och intar utöver den också rollerna utredare och kritiker.  

De två sistnämnda rollerna är de som i Hoods modell motsvarar forskarens, dvs. den över-
gripande idealrollen inom den akademiska diskursen, och den roll utbildningssituationen ska 
introducera för studenten. Det är också främst i förhållande till forskarens två roller uppgifts-
instruktionerna är utformade, eftersom de uppmanar studenterna att resonera, diskutera och 
analysera. Instruktionerna efterfrågar studenternas kompetens som iakttagare genom krav på 
redogörelser för kurslitteraturens innehåll och redovisning av sakförhållanden. Särskilt tydlig-
görs det i litteraturfrågorna, men även essäfrågorna ställer krav på en beskrivning av fältet. 
Upplevaren och inläraren är inte explicit efterfrågade i instruktionerna, men instruktioner 
som att ”reflektera”, ”resonera kring” och ”ge egna exempel” kan för den som är obekant med 
diskursen implicera att det är i rollerna som upplevare och inlärare dessa språkfunktioner 
efterfrågas.  

De olika rollerna kan också diskuteras i förhållande till de olika nivåerna i Blooms taxo-
nomi. Det finns ett samband men det går inte att säga att en viss nivå är liktydig med en viss 
roll. Snarare omfattar varje roll flera nivåer som överlappar varandra. Det man däremot kan 
konstatera är att de två forskarrollerna utredaren och kritikern som omfattar de högre nivåerna 
i taxonomin. Debattören är den enda roll som går att inta på alla nivåer. Det är samtidigt en 
roll som normalt inte ingår i den akademiska diskursen. 
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Det ungefärliga sambandet mellan skribentrollerna och de olika nivåerna i Blooms taxo-
nomi i denna studie framgår av figur 10. 

 
Blooms 
taxonomi 

Värdering Syntes Analys Användning Förståelse Faktakunskap 

Skribent- 
roller i 
provsvar 

Kritiker  
 Utredare  
 Inlärare  
 Debattör  
 Upplevare  
 Iakttagare 

 
Figur 10. Skribentroller i provsvar i förhållande till nivåerna i Blooms taxonomi i denna studie 
 

På samma sätt som de olika nivåerna i Blooms taxonomi är hierarkiskt ordnade och bygger på 
varandra omfattar skribentroller som motsvarar taxonomins högre nivåer också skribentroller 
som motsvaras av de lägre nivåerna. Kritikern förutsätter alltså att rollerna utredare och iakt-
tagaren också intas. 

Även om språkfunktioner och skribentroller främst analyserats i förhållande till Blooms 
taxonomi kan man, som i figur 11, på motsvarande sätt relatera fem av de sex skribentrollerna 
till SOLO-taxonomin. 
 
SOLO- 
taxonomin 

Kvalitativ fas Kvantitativ fas  

Utvidgat abstrakt 
lärande 

Relationellt 
lärande 

Multistrukturellt 
lärande 

Unistrukturellt 
lärande 

Prestrukturellt 
lärande 

Skribent- 
roller i 
provsvar 

Kritiker  
 Utredare  
 Inlärare  
 Upplevare  
 Iakttagare 

 

Figur 11. Skribentroller i provsvar i förhållande till nivåerna i SOLO-taxonomin i denna studie 
 

Den sjätte rollen, debattören, är svårare att relatera till SOLO-taxonomin på grund av taxono-
mins tydliga inriktning mot läranderesultatet. Debattören bidrar inte som de övriga rollerna till 
studentens läranderesultat, däremot kan rollen intas utifrån ett läranderesultat. Att rollen inte 
kan kopplas till studenters lärande är också förklaringen till att den inte har någon plats i stu-
dentdiskursen. 

Studenterna har överlag inga svårigheter agera som iakttagare. De redogör för innehållet i 
litteraturen och för sin egen bild av sakförhållandena liksom ibland sina egna erfarenheter. I 
vissa fall är de otydliga med vems bild de beskriver i rollen som iakttagare.  

Iakttagaren i den akademiska kontexten är neutral och objektiv. När nybörjarstudenterna 
tar rollen som iakttagaren är de dock inte alltid objektiva utan värderar och bedömer utifrån 
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sig själva, även om det inte alltid framgår att det är just de själva som står bakom uppfatt-
ningen. 

Egna erfarenheter används främst av andraspråksstudenterna i rollen som iakttagare men 
också som upplevare och inlärare. I alla dessa tre roller tjänar den egna erfarenheten främst 
till att beskriva sakförhållanden. I rollen som upplevare används egna erfarenheter också som 
ett sätt att stödja en iakttagelse hämtad från litteraturen eller en egen åsikt. 

I rollen som inlärare förekommer det att studenten reflekterar över en erfarenhet i själva 
studiesituationen eller i inlärningsprocessen. Rollerna iakttagare, upplevare och inlärare 
överlappar varandra då studenten redovisar en erfarenhet förknippad med inlärningssitua-
tionen. 

Det förekommer att studenterna använder personlig röst för att ge uttryck för en egen tolk-
ning av situationen eller orsakerna till den. Detta skulle kunna vara ett sätt att ge röst åt rollen 
kritiker men förekommer i de undersökta texterna främst i rollerna iakttagare och utredare. 
Då de egna åsikterna uttryck som uppmaningar och argument för förändring sker det i rollen 
som debattör.  

 

7.3.1 Språkliga krav på de olika rollerna  
Som jag konstaterat i kapitel 6 spänner de efterfrågade språkfunktionerna i uppgiftsinstruk-
tionerna över flera nivåer i taxonomin. De spänner samtidigt också över flera roller eftersom 
rollerna omfattar delvis olika kognitiva processer. Rollerna ställer därmed också olika krav på 
det språkliga uttrycket. Rollen upplevare är den som främst förknippas med det självbiogra-
fiska jaget och kan därmed uttryckas med vardagsspråk, även om det inte ingår i språknormen 
inom diskursen. Forskarrösterna utredare och kritiker förutsätter däremot användningen av 
skolspråket. De tre olika rollerna ställer olika krav på studentens förmåga att uttrycka logiska 
samband.  

I rollen som iakttagare redogör studenten för kurslitteraturens innehåll och för sakförhål-
landen hon känner till eller för egna erfarenheter. Rollen motsvarar de lägre nivåerna i 
Blooms reviderade taxonomi: berätta, beskriva, redogöra för. Det ska påpekas att eftersom 
grunden för utredning och analys läggs här så är exakthet i ordval nödvändig. 

Utredaren kräver förmåga att uttrycka logiska samband av flera olika slag, främst kausala 
samband och tidssamband. I rollen ska studenten förklara orsaker och jämföra situationer och 
teorier för att göra beskrivningen av sakförhållandena begriplig. Utredarens insats ska kunna 
fungera som underlag för kritikerns analys. 

Kritikern är den mest komplexa rollen och innebär diskussion och analys motsvarande den 
högsta nivån i Blooms taxonomi. Att ge rollen röst i texten ställer de största kraven på när-
varon av logiska samband, förtätning och exakthet i ordval, eftersom rösten ska göra rättvisa 
åt skribentens akademiska förhållningssätt som är typiskt för det akademiska och profes-
sionella språket.  

Rollen kritiker handlar alltså om att kritiskt granska såväl fältet som andra forskare. Av 
mitt material framgår det med all önskvärd tydlighet att det inte alltid är kristallklart för 
studenterna hur kritikerrollen ska utformas i svaren på en tentamen som ges i högskolan. 
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Positionering är en del av kritikerrollen. Studenten behöver tydliggöra hur hon förhåller sig 
till sakförhållanden såväl som till andra forskares texter. 

 
Jag tycker att representationer och mångfald inom idrotten inte går att skilja från 
idrottsjournalistiken. Fundberg tar upp att det ofta är forskare och journalister som gör idrottarna 
till företrädare för en etnicitet [….] (Fundberg 2003:15).” (F12:1E) 

 
Exemplet ovan kan illustrera ett sätt att positionera sig i förhållande till en forskare, vilket 
också kan ses om en illustration av Rienecke och Jørgensens beskrivning av hur akademiskt 
välgrundade motiveringar legitimerar egna åsikter: ”Man får gärna komma med sina värde-
ringar om de omedelbart antingen föregår eller följs av fullgod och välbalanserad akademisk 
dokumentation” (2002:30).  

De olika rollerna kan illustreras med textexempel ur den fjärde hemtentan. Studenterna 
uppmanas att skriva en ”reflekterande essä”, där de ska diskutera inramningen av problemen i 
dokusåpan Klass 9a som de haft som uppgift att följa under terminen. De ska referera till 
kurslitteraturen och ombeds ”fläta in en definierande diskussion” av tre begrepp, som de kan 
välja bland ett antal angivna begrepp: ”essentialism/determinism vs social konstruktivism, 
kategori, position, identitet, normalitet, social grupp, klass, etnicitet, ras, genus” Flera av 
studenterna har valt samma situation i dokusåpan för sin reflektion.  

 
Skillnaden mellan begreppen Essentialism eller determinism och social konstruktivism är 
huruvida man ser på en situation som given av naturen och oföränderlig eller socialt konstruerad 
och föränderlig (Chancer & Watkins 2009:14f). Båda dessa förhållningssätt går att hitta i serien. 
En av eleverna i klass 9A läser svenska som andraspråk trots att han har bott i Sverige hela sitt 
liv och talar svenska hemma. Undervisningen är uppenbart för enkel för honom och det går att 
ana en essentialistisk grund till beslutet. Blev han satt i den gruppen för att hans föräldrar är 
invandrare? (Klass 9A 2011:Del 2). (F12:4E) 

 

Denna student ger röst åt rollerna iakttagare, utredare och kritiker. Studenten redogör för en 
situation och använder begrepp som efterfrågas, relaterar till kurslitteraturen som källa för de-
finitionen och positionerar sig genom att ansluta sig till definitionen. Hon identifierar före-
komsten av begreppen i den undersökta situationen och tolkar slutligen det iakttagna med 
hjälp av begreppen och föreslår en förklaring. 
 

”Man kan tydligt se exempel på hur sociala kategorier ramas in i programmet. D.v.s. 
gruppidentiteter som även skapas i vårt samhälle som en funktion med både negativa och 
positiva effekter. Man knyter an människor till en viss identitet. Som kan skapa möjligheter, 
men som också kan begränsa människors möjligheter. Varför det kan bli negativt som i det här 
fallet med klass 9A kan vara att eleverna får karakteristiska drag de inte vill ha. (Social 
kategorisering; Lena Karlssons lektion 23 feb.) Ado som blev omprövad i svenskan, visade sig 
att han inte behövde svenskan som tillvals ämne, utan kunde valt ett annat gynnande ämne i 
stället. Hur uppstår då dessa felbedömningar av lärarna, och varför? Min teori är den omedvetna 
diskriminering som sker, och de kategoriserings processer vi dagligen skapar, som i detta fall 
utgörs av lärarna ”inifrån”, vilket medför negativa effekter på eleverna som grupp. D.v.s. Ado 
eller Ludvig (som har dyslexi) placeras in i kategorier med begränsningar där de får specifika 
tillhörigheter som i sin tur leder till att de får sin identitet ”utdelad”. I deras fall skiljer de sig och 
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sticker ut från de andra eleverna, och därför ifrågasätts deras normalitet. (Börjesson & Palmblad, 
2007 s. 8).” (A5:4E) 

 

Denna student ger röst år rollen iakttagare och i viss mån även rollen utredare. Hon återger 
sin iakttagelse av samma situation mer mångordigt och med ett vardagligare språk. Det finns 
en tendens till positionering till kursinnehållet men den följs inte upp i texten. Här anas ett 
försök att anta rollen kritiker som inte lyckas då studenten utgår från sitt självbiografiska jag 
istället för sitt diskursiva jag, eftersom hon hänvisar till ”min teori” när hon i själva verket 
ansluter sig till en teori som presenterats i undervisningen. Bättre lyckas följande student att 
möta kraven i den akademiska diskursen: 

 
Några tolkningar som var i konflikt med varandra handlade om eleven Ado som pratade svenska 
utan brytning och som pratade svenska hemma men ändå gick han på svenska två. Svenska två 
är en specialgrupp för elever som t.ex. inte har svenska som modersmål eller allmänt har svårt 
för det svenska språket av olika skäl. När coachen Gunilla undrade varför ska eleven Ado går på 
svenska två hade han ingen aning. Gunilla gjorde en läsundersökning för att se om Ado kunde 
gå på dem ”normala” svensk lektionerna, och det gjorde han, han hade behörigheter för att göra 
de. Och min fråga är då: Gick Ado på svenska två p.g.a. hans, hudfärg och kroppbyggnad? Jag 
har själv varit med i samma situation sam Ado när jag på mellanstadiet eftersom lärarna tyckte 
att p.g.a. min etniska bakgrund som bosnisk borde jag gå på svenska två fastän jag pratade lika 
bra svenska som mina klasskamrater. (A6:4E) 

 

Studenten i exemplet ger främst röst åt rollen iakttagare. Hon redogör utförligt för sin iakt-
tagelse och ger information utöver vad som behövs för att förstå situationen. Liksom studen-
ten i det första exemplet använder hon en retorisk fråga men behöver rubricera den: ”Min 
fråga är då: …” Som läsaren kan man ana att den förekommer i litteraturen, men ingen tydlig 
hänvisning görs till densamma.  

Denna student har egen erfarenhet av en liknande upplevelse. Den självbiografiska erfa-
renheten redovisas som en iakttagelse men kopplas inte till begrepp eller litteratur utan blir 
endast ett sätt att stärka studentens trovärdighet som privatperson. 

 
Ado en av eleverna i klass 9: A gick på svenska som andra språk trots att Ado behärskade språ-
ket väldigt bra. Pedagogen Gunilla upptäckte felet direkt och flyttade genast över Ado till vanlig 
Svenska. Hur kommer det sig att Ado sattes i Svenska som andra språk? Är det av ras? av att 
Ado har en mörkare hy, så ansågs han förmodligen som dåligare. Och lärarna på skolan antog att 
han inte behärskade språket lika bra som alla andra. En individ som har mörkare hy har alltid 
lidit mest och har alltid varit underordnad i samhället  Straight Out of Brooklyn- är en film där 
man ser vad diskriminering kan göra mot människor. Där en ung kille blir utstött från samhället 
pågrund av sin hudfärg, utan stöd från något håll, så vänder han sig till det kriminella livet . 
(A8:4E) 

 
Studenten redogör för hur hon uppfattat situationen i rollen som iakttagare och skildrar lik-
som studenten ovan skeendet kronologiskt och utförligt. Hon tar rollen utredare och försöker 
förklara orsakssamband genom att återge ett påstående från litteraturen som kan fungera som 
förklaring till det hon iakttagit. Men hon positionerar sig inte explicit genom att ansluta sig till 
författarna. Ytterligare ett exempel från samma källa adderas till beskrivningen utan att stu-
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denten gör någon närmare analys av hur detta exempel förhåller sig till vad hon iakttagit. 
Exemplet fungerar snarare som en varning för hur det kan gå i liknande situationer än som ett 
sätt att anta rollen som kritiker. Studentens text utmärks av användningen av egennamnet Ado 
som inte ersätts av pronomen förrän efter fem omnämnanden.  

Det är värt att notera att alla fyra studenterna använder retoriska frågor. Möjligen är det ett 
sätt att tolka uppgiftsinstruktionens uppmaning att skriva reflekterande som att ställa frågor 
till sig själv och därigenom så att säga tänka högt i texten. 

I exemplen ovan har olika sätt att återge och diskutera samma situation fått illustrera hur 
studenterna antar olika roller i de undersökta texterna.  

7.4 Summering 
Sammanfattningsvis överväger likheterna i studenternas akademiska interimspråk, i synnerhet 
om man beaktar att erfarenheten av tidigare studier har påverkat förstaspråksstudenternas 
språkanvändning. De faktiska nybörjarnas språkanvändning ligger i linje med tidigare forsk-
ningsresultat om akademiskt skrivande på nybörjarnivå på både på första- och andraspråk. 
Akademiskt skrivande av studenter med svenska som andraspråk utmärks generellt av en mer 
talspråklig och personlig stil än normen föreskriver.  

Min bedömning är att nybörjartexterna skiljer sig från det akademiska målspråket fram-
förallt på den relationella nivån. I detta avseende finns liknande drag i nybörjartexterna i de 
två studentgrupperna. I de fall förstaspråkstexterna bättre uppfyller de diskursiva kraven i det-
ta avseende förklaras det av provsvaren är skrivna av studenter med tidigare erfarenheter av 
studier.  

Utöver andraspråksstudenternas förväntade avvikelser från målspråket svenska är det främ-
st på den textuella nivån som studenternas provsvar uppvisar skillnader i förhållande till mål-
språket akademisk svenska. Resultaten är jämförbara med resultat från undersökningar av an-
draspråksstudenter inom den engelskspråkiga akademiska diskursen på grundnivå (Hyland 
2004, Ivanič 1998, Schleppegrell 20014). Jag kan konstatera att deras resultat, även är giltiga 
för andraspråksstudenters möte med svenska högskola. Skillnaderna mellan första- och andra-
språksstudenternas anpassning till diskursens krav kan knytas till vilka skribentroller de intar i 
texten och hur de använder sin egen röst i texterna. Detta undersöks närmare i följande kapi-
tel. 
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8 ATT MÖTA HÖGSKOLAN PÅ ETT ANDRASPRÅK  

I detta kapitel kommer jag att i ljuset av resultaten av de två förgående kapitlen att näranaly-
sera fem utvalda andraspråksstudenters provsvar på första essäfrågan i utbildningens första 
och fjärde hemtentamen. Studenternas provsvar återfinns i sin helhet i bilagorna 3–7. 

8.1 Fem studenter för näranalys av provsvar  

De fem studenter vars provsvar jag analyserar presenterades i samband med beskrivningen av 
urvalsgruppen i 5.2. Som en påminnelse redogör jag även här för tillgänglig bakgrundsinfor-
mation som ålder, språk, gymnasiestudier och andra studier och eventuell yrkeserfarenhet. 

Adriana, 19, har albanska som förstaspråk och har läst samhällsvetenskapligt program med 
internationell inriktning på gymnasiet. Hon tog studenten samma år som hon började på ut-
bildningen.  

Besjana, 19, läste handel och administration på gymnasiet och påbörjade också sina hög-
skolestudier samma år hon avslutade gymnasiestudierna. Hon läste svenska som andraspråk 
och använder både svenska och förstaspråket albanska i privata situationer. 

Celia, 19, avslutade samhällsvetenskapligt program med internationell inriktning 2009. 
Hennes första språk är luganda, som hon använder privat tillsammans med svenska och engel-
ska. Utöver gymnasieutbildning är hon utbildad flygvärdinna. Hon ogillar att skriva och före-
drar att utrycka sig muntligt.  

Durdana, 33, har kommit till Sverige från Bosnien som vuxen. I Bosnien har hon gått på 
gymnasiet och studerat till lärare i 2 år. Sedan hon kom till Sverige har hon arbetat som barn-
skötare. Sin högskolebehörighet i svenska 2B har hon läst in på Komvux. Durdana använder 
sitt förstaspråk bosniska i privata sammanhang. Analysen nedan omfattar bara provsvaret på 
första tentan.  

Elina, 23, avslutade naturvetenskapligt program på gymnasiet 2006 och hade innan hon 
började denna utbildning läst 2 år på en svensk lärarutbildning. Hon har dessutom arbetat som 
vårdbiträde. Hennes fösta språk är pashto, och det är också det språk hon använder bland sina 
vänner och i hemmet.  

Sammanfattningsvis har två studenter nått sin behörighet genom att läsa gymnasiekursen 
svenska som andraspråk B och tre genom att läsa kursen svenska B. Två har tidigare erfaren-
heter av studier; en från Sverige och en från sitt hemland, Bosnien. Dessa båda har läst på en 
lärarutbildning. Tre av de fem studenterna har börjat på samhällsprogrammet inom 3 år efter 
avslutat gymnasium, varav två har slutat samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet 
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samma år som utbildningen i denna studie började. En av studenterna har kommit till Sverige 
och lärt sig svenska som vuxen och läst in sin behörighet på Komvux.  

 

8.1.1 Analys 
Utifrån den övergripande analysen av provsvaren i båda studentgrupperna som presenterades i 
föregående kapitel har jag riktat in analysen mot främst den interpersonella metafunktionen 
men även andra iakttagelser diskuteras, när de är relevanta. Den övergripande frågan för 
analysen är vilka skribentroller andraspråksstudenterna intar i sina tentasvar och hur dessa rol-
ler påverkar textens funktion i förhållande till det övergripande syftet att demonstrera att 
lärandemålen nåtts. 

De tre metafunktionerna i språket återspeglas som tidigare konstaterats i de krav och be-
dömningskriterier som presenteras i examinationernas instruktioner. Det betyder att svaret ska 
vara: redogörande och uttömmande, självständigt och autentiskt samt precist och relevant. 
Eftersom näranalysen är inriktad mot den interpersonella funktionen beaktas i synnerhet stu-
denternas självständighet och autenticitet och användningen av den egna rösten i de olika 
skribentrollerna. I bakgrunden för analysen finns de efterfrågade språkfunktioner som diskute-
rats i kapitel 5 och 6.  

Analysen av på vilket sätt studenterna möter instruktioner och krav är genomförd utifrån 
följande aspekter: 

 
x strategier för att besvara essäfrågorna 

x skribentroller som studenten intar 

x identitet och användning av personlig röst i de olika skribentrollerna 

x tecken på akademiskt interimspråk 

Andra språkliga iakttagelser av relevans kommer att skrivas in fortlöpande under punkterna 
ovan. Alla aspekter kommenteras inte för alla provsvar; utan jag tar fasta på utmärkande drag 
som framkommer i de enskilda texterna. Liksom i tidigare analyser kommenteras inte interim-
språksdrag av typen andraspråksdrag i förhållande till målspråket svenska.  

8.2 Skribentroller i utvalda studenters provsvar 
För att kunna se de analyserade provsvaren i sitt sammanhang återges frågor och uppgiftsin-
struktioner som ligger till grund för studenternas provsvar här i sin helhet. Första tentans för-
sta essäfråga löd:  
 

1. Visar idrotten vägen till etnisk mångfald och integration? 
Besvara frågan genom att resonera kring sambandet mellan sport, mångkultur och nationalism. 
Anknyt till relevanta delar av kurslitteraturen - men även något nutida exempel. 

 
Fjärde tentans första essäfråga var formulerad på följande sätt: 
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ESSÄFRÅGA1, KLASS 9A 
I Sveriges televisions dokusåpa Klass 9 A får vi följa elever och lärare i Mikaeliskolan i Örebro 
där resultaten är låga och där en stor andel av eleverna riskerar att inte få behörighet till gymna-
siet då de inte har godkända betyg i alla kärnämnena. 
Hur ramas problemet/ problemen in? Hur förklaras problemet/problemen? Vilken tolkning före-
skrivs? Vem har tolkningsföreträde? Finns där förklaringar/tolkningar som är i konflikt med 
varandra? Vilka andra tolkningar eller synsätt utesluts? Vad lämnas oproblematiserat? 
 
Skriv en reflekterande essä på 2 A4sidor (Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd) där du 
analyserar inramningen av problemet/problemen i Klass 9a. Fläta in en definierande diskussion 
av tre av följande begrepp i din diskussion (diskurs, essentialism/determinism vs. social kon-
struktivism, kategori, position, normalitet, social grupp, klass, etnicitet, ras, genus) och referera 
till valda delar av kurslitteraturen. 

 
För var och en av de fem studenterna analyseras provsvaret på första essäfrågan i första exa-
minationen respektive fjärde examinationen.  

 

8.2.1 Adriana  
Adrianas första provsvar utmärks av hennes användning av den egna rösten. Som skribent är 
hon synlig i texten redan från först meningen, eftersom hon ger ett svar på den ställda frågan: 
”Jag anser att idrotten kan vara vägen till integration men att det inte alltid är lika lätt att bli en 
del av samhället bara för att man idrottar.” 

Hon besvarar frågan genom att utrycka sin egen åsikt och gör en ansats att problematisera. 
Detta sätt att framföra egna åsikter explicit återkommer fyra gånger i Adrianas svar. Vid alla 
fyra tillfällena använder hon verbet anser som i exemplet ovan. 

 
Samtidigt anser jag att människor som bor i dessa områden är mer integrerad än människor som 
inte gör det. 
 

Hon framför sina åsikter som debattör utan att stödja dem vare sig på redovisade iakttagelser 
som egna exempel, egna erfarenheter eller med hänvisningar till litteraturen. En referens till 
litteraturen görs, men det är en hänvisning till ”rapporten” utan vare sig titel eller författare. 
Hon använder innehållet i rapporten i sitt fortsatta resonemang men gör ingen referensbind-
ning så att läsaren förstår att ”Många” i meningen ”Många menar att de känner press för att 
lycktas (sic)…”, men läsaren kan inte vara säker på vilka ”många” refererar till. Troligen syf-
tar ”många” på de ungdomar som omnämns i rapporten. 

I den konklusion hon gör som utredare, då hon samtidigt besvarar frågan som ställs i ten-
tan, utgår hon snarare från sitt självbiografiska jag än från sitt diskursiva jag: ”Jag anser att 
idrotten kan vara en ’mötesplats’ för människor oavsett etnicitet, kön eller klass”. Denna egna 
åsikt stöds av två påståenden som fungerar som argument för uppfattningen. Adriana resone-
rar utifrån sin egen uppfattning utan att förankra sina påståenden i litteraturen eller egna erfa-
renheter. Det avslutande stycket inleds med följande metatext: ”Som jag tidigare nämnde…”, 
dvs. Adriana återkopplar till tidigare framförda tankar som stöd för ännu en egen åsikt som 
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delvis besvarar frågan: ”Det är också därför som jag anser att man kan integreras genom 
idrotten till en viss nivå”. 

Adrianas provsvar påminner genom sin stil och sin disposition om argumenterande skri-
vande som finns på lägre nivåer i utbildningssystemet.  

Provsvaret till fjärde tentans första essäfråga inleds med en problembeskrivning där hon 
kortfattat redogör för situationen. Därefter övergår hon till att i metatext redogöra för vad hon 
avser att göra i texten och demonstrerar därigenom att hon tagit till sig ett diskursivt förhåll-
ningssätt. ”I min essä kommer jag att diskutera om metoderna som pedagogerna anser är vik-
tiga för att eleverna ska prestera bättre i skolan och delvis vara kritisk mot dem”. Adriana age-
rar i sitt provsvar på uppmaningen att diskutera kritiskt men misstolkar innebörden, vilket 
visar sig i provsvarets avslutande stycke: ”Anledningen till varför jag har valt att vara kritisk 
mot dessa pedagoger är för att jag oroar mig för dessa elever och andra elever i liknande situa-
tion.” Istället för att diskutera om pedagogerna kunde agerat annorlunda konstaterar hon att 
hon är kritisk till dem i betydelsen negativ till dem. Som skäl till den kritiska hållningen anger 
hon oron för barnen, inte pedagogernas handlande. 

I sin inledning formulerar Adriana också en retorisk fråga: ”Kan tre pedagoger verkligen 
svara på allt?” och följer upp den med ännu en fråga: ”Om inte, hur kan man då tolka på skol-
situationen idag?” Frågan finns inte med i uppgiftsformuleringen utan är hennes egen. Möj-
ligen kan den ha sin grund i att det i uppgiften ställs frågor om vilken tolkning som föreskrivs, 
vem som har tolkningsföreträde och om det finns tolkningar som är i konflikt med varandra. 

 Även andra stycket inleds med metatext: ”I min essä har jag valt att använda tre olika be-
grepp.” Därefter redogör hon för de tre begreppen, definierar dem och hänvisar till källa för 
definitionen. Begreppen diskuteras inte och definitionen separeras från reflektionen, även om 
begreppen återkommer i den fortsatta texten. Definitionen av begreppen återges i rollen som 
iakttagare snarare än i rollen som utredare eller kritiker.  

Adriana redogör för den situation som redovisas i dokusåpan. Hon positionerar sig i förhål-
lande till de tre expertpedagogerna och ifrågasätter i rollen som kritiker deras analys av situa-
tionen. Dock har Adriana också en egen agenda kopplad till den fråga som hon formulerade 
inledningsvis. Hon framför tesen att skolans problem är större än det problem pedagogerna 
identifierar och lämnar rollen kritiker för att istället agera som debattör genom att rikta en 
uppmaning till politikerna. I anslutning till detta finns en hänvisning till en egen källa, en arti-
kel i Aftonbladet, som dock inte kommenteras och anförs. 

Det avslutande stycket innehåller ytterligare ett förslag till lösning på den fråga hon själv 
formulerat: ”Men även att föräldrarna tar sitt ansvar och är en aktiv förälder kring barnens si-
tuation” Påståendet är en ofullständig mening som varken knyts till den föregående upp-
maningen eller den fortsatta reflexionen. En möjlig förklaring är att meningsfragmentet ligger 
kvar sedan hon redigerat i sin text.  

I avslutningen utvecklar hon kritiken mot de tre pedagogerna och intar åter rollen som 
debattör snarare än utredare eller kritiker. Även om skribentjaget inte är synligt är det utifrån 
sitt självbiografiska jag som hon argumenterar för sin ståndpunkt. Liksom i det första prov-
svaret är texten argumenterande snarare än utredande. 
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8.2.2 Besjana 
Besjanas svar på första tentans essäfråga – ”Visar idrotten vägen till etnisk mångfald och inte-
gration?” – består av fem tydligt avgränsade och fristående stycken som inte knyts samman 
genom explicit textbindning. Hon inleder sitt provsvar med att i ett separat stycke göra en 
avskrift av frågeformuleringen. Hon gör dock ingen koppling mellan denna och sitt svar på 
frågan, vilket hade kunnat göras i metatext. I stället inleds själva svaret med ett direkt citat ur 
litteraturen följt av hennes egen tolkning av innebörden i citatet. 

 I textens tredje stycke resonerar hon om mångfald inom fotbollen på flera nivåer. Trots att 
stycket är kort omfattar det flera olika aspekter av frågan som inte tydligt relateras till varan-
dra och inte heller till litteraturen. Besjana agerar i rollen som iakttagare och utifrån sitt själv-
biografiska jag men framträder inte med ett tydligt skribentjag. 

 I fjärde och femte stycket använder hon pronomenet man, vilket jag uppfattar som en 
ambition att vara opersonlig i texten. Det är dock hennes egen uppfattning som presenteras, 
och hon stöder den med egna exempel i enlighet med instruktionen. Även om hon inte fram-
träder tydligt som författarröst gör hon det genom sina värderande exempel: ”för nationen ser 
dig (sic) själva som högt stående och duktiga, medan invandrarna klassas som outvecklade 
och dåliga”. Hon framträder själv tydligt i en mening i sista stycket då hon värderar ett be-
teende hon har beskrivit i texten: ”Det tycker jag är bra.” I resterande del av stycket utvecklar 
hon med känslomässigt engagemang sina egna åsikter som upplevare. Hon framför krav som 
lösning på ett problem som ligger utanför det som lärarens frågeformulering syftar på. Utifrån 
rollen upplevare kommer hon fram till konklusionen: ”Vi lever i ett demokratiskt och rättvist 
land.” I sammanfattningen inkluderas läsaren men också alla andra i landet. Texten avslutas 
med en direkt uppmaning: ”Låt oss bli ett bra exempel för andra länder!” i rollen som debat-
tör. 

 Besjana besvarar inte den fråga som ställs i uppgiften, och hennes svar är utformat som en 
argumenterande text istället för den utredande och resonerande, som är den förväntade texten 
och som impliceras av uppgiftsformuleringen. 

Besjanas text utmärks av brister i textbindningen och också av ett ungdomligt och engage-
rat talspråk, som jag uppfattar som representativt för ungdomar i en flerspråkig storstadsmiljö. 

 Provsvaret på fjärde tentans första essäfråga om klass 9A inleds med en kort beskrivning 
av problemet i rollen som iakttagare. Problemet är en utveckling av formuleringen i uppgifts-
instruktionen. Utifrån sin problemformulering förklarar hon i metatext vad hon kommer att ta 
upp i sin text. Hon formulerar frågor liknande dem som finns i uppgiftsformulering som ett 
sätt att illustrera vad som kommer att tas upp i texten. 

 Styckena är uppbyggda kring nyckelord som är hämtade från uppgiftsinstruktionerna och 
som Besjana kursiverar i sin text. I uppgiftsinstruktionerna är de dock inte kursiverade. Några 
av dessa nyckelord avser de följdfrågor som formulerats som stöd till studenterna som: ”Pro-
blemet” och ”Konflikterna”, medan andra är några av de begrepp som studenterna ska använ-
da och definiera i sina svar som: ”ras” och ”position”. Problemet presenteras ännu en gång, 
nu som ett resultat av hennes iakttagelser av dokusåpan istället för som tidigare utifrån upp-
giftsinstruktionen. Hon redogör utförligt för sekvenser i dokusåpan och anknyter till littera-
turen i fotnoter, även om kopplingarna till litteraturen är vaga som i detta exempel: 
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”De roller som vi därigenom tilldelas skiljer sig åt i fråga om makt, status och förvänt-
ningar”1Matematik läraren Johnny utnyttjade sin position som lärare. Han kände sig väldigt 
överordnad och eleverna skulle känna sig underordnade. Man fick en känsla av att Johnny hela 
tiden styrde och ställde, ville eleverna bli godkända då skulle de följa Johnnys regler. Det var 
trots allt eleverna som var dåliga i matematik och inte Johnny. Position är ett viktigt begrepp. 
Man som människa har lätt för att utnyttja en maktposition. Men för att eleverna ska förstå och 
lära sig, så måste man som lärare ställa sig på samma nivå som eleverna. Annars når man inte ut 
med all information. 
 

Stycket inleds med ett citat ur kurslitteraturen. Resonemanget som följer berör samma feno-
men som citatet avser men hon gör ingen uttalad koppling mellan sin egen iakttagelse av 
matematiklärarens roll och makt och kurslitteraturen eller författarna. 

Hon positionerar sig inte heller i förhållande till de hänvisningarna som hon gör. Hon intar 
rollen som utredare men ligger i rollen närmare iakttagaren än kritikern. I provsvarets avslut-
ning blir hon genom värderingar synlig i texten. 
 

De lyckades med sitt projekt ganska bra. Det bästa med projektet är att de ska fortsätta förbättra 
skolan. […] Slutligen, barnen hade inga hopp eller förväntningar. Men allt slit och allt 
kämpande lönade sig till slut, i början såg man ledsna elever men i slutet såg man elever med ett 
glatt leende. 
 

Liksom i det första provsvaret avslutar hon med en uppmaning och stöder den med ett känslo-
argument: ”Sådana projekt borde startas i flera andra skolor. Så att elever får ta del av den 
underbara känslan att känna sig smart och motiverad.” 

Besjana har i båda sina provsvar tillämpat strategin att använda frågeformuleringen i sina 
svar. Hon återger frågeformuleringen ordagrant i första svaret, och i det andra svaret återan-
vänds delar från frågeformuleringen som en del i hennes svar, både i metatexterna och i redo-
görelserna. I det inledande första stycket formulerar Besjana frågor till texten som bär spår av 
lärarens uppgiftsformulering:  

 
Det som ska tas upp i denna text är bland annat varför klass 9: A inte är godkända på alla sina 
ämnen och var ligger problemen egentligen. Hos eleverna eller hos lärarna? Vilka konflikter 
uppstår? Görs det kategoriseringar, utnyttjas positioner och förändras identiteter under 
dokumentärens gång? 
 

I exemplet ovan är begreppen kategori, position och identitet tagna från den lista på begrepp 
studenterna ombeds använda i sin diskussion. Genom strategin att återanvända lärarens frågor 
i sitt svar menar jag att Besjana intar rollen inlärare. Utifrån sättet hon intar rollerna inlärare 
och utredare kan man se en utveckling mellan de två provsvaren från helt oerfaren student 
som bara skriver av frågan utan att knyta den till sin egen text till en mer initierad student med 
mer vana av akademiskt skrivande som väver in frågan i sin metatext.  

                                                             
1 Kategorisering och integration av Karin Borevi & Per Strömblad s (8) 
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8.2.3 Celia 
Celias provsvar utmärks av användning av egen röst och egen erfarenhet. Hennes självbiogra-
fiska jag är väl synligt i texterna. 

Celia inleder sitt svar på första essäfrågan om idrott och integration med att besvara den 
ställda frågan: ”Enligt mig så tycker jag att idrott visar vägen till etnisk mångfald och integra-
tion.” Som stöd för sin uppfattning använder hon i följande mening sig själv som exempel: 
”Jag börjar med att dra mig själv som tydligt exempel. Jag kom till Sverige när jag var nio år 
gammal, kunde ingen Svenska, hade inga kompisar, men däremot hade jag flera intressen.” 
Hon använder sitt självbiografiska jag i rollen som iakttagare och resonerar utifrån sin egen 
erfarenhet om den fråga som är ställd.  

I provsvarets andras stycke finns en ansats hos Celia att inta alla de tre diskursiva skribent-
rollerna. Som utredare gör hon en referens till kurslitteraturen genom att ange titel och förfat-
tare, dock utan att följa de riktlinjer för referenser som instruktionen uppmanar studenterna att 
göra.  

I rapporten etniskmångfald och integration så har Stefan Berg intervjuat flera ungdomar med 
Migrationsbakgrund och säger” ibland upplever ungdomarna att de behandlas annorlunda på 
grund av deras bakgrund, men att i vissa fall så är idrotten etniskt blind och tar bara hänsyn till 
talang och individualitet”5 

 
Som citatet visar beskriver hon kortfattat vad författaren gjort i rapporten och återger forsk-
ningsresultatet genom att citera författaren. Hon positionerar sig i rollen som kritiker genom 
att ställa sig frågande till författarens analys att idrotten ibland är etniskt blind: ”Då kan man 
fråga sig frågan; gäller det bara inom idrottensarenandet vill säga planen eller gäller det utan-
för planen också?” Skribentrollen kritiker är relevant men döljs av Celia vardagliga stil och 
användningen av direkt citat. Om hon istället refererat till författaren hade hon tydligare kun-
nat positionera sig. Stycket avslutas med att hon resonerar om hur det ser ut på och utanför 
spelplanen utifrån ett eget exempel och intar då rollen iakttagare: 
 

Då kan man fråga sig frågan; gäller det bara inom idrottsarenan det vill säga planen eller gäller 
det utanför planen också? För att dra Zlatan som exempel så kan man tydligt se att när han spelar 
för det svenska landslaget så lägger media och andra väldigt mycket fokus på hans etniska 
bakgrund. Han måste göra bra ifrån sig på det som han är duktig på, spela fotboll, så hyllas han 
och beröms som den Svenska Zlatan som gjort bra ifrån sig. 

 

 Resonemanget är förmodligen tänkt att fungera som ett argument för den kritiska hållning 
hon intagit då hon ifrågasatte författarens beskrivning av verkligheten, men det fyller inte sitt 
syfte, eftersom jämförelsen mellan det som sker på respektive utanför fotbollsplanen inte följs 
upp. Istället resonerar hon om olika scenarier som utspelas på planer i både Sverige och ut-
landet. Även om de skribentroller Celia intar i stycket inte fungerar helt i och med att hon 
framträder tydligare i rollen som kritiker och inte heller fullföljer jämförelsen i rollen som 
utredare, gör hon en tydlig ansträngning att inta rollerna i sitt diskursiva jag. En strategi för 
detta är att övergå till skribentrösten man istället för jag på det sätt som framgår av exemplen 
ovan. Min tolkning är att Celia har för avsikt att vara opersonlig trots att användningen av 
man i en konstruktion som denna lika tydligt representerar skribentjaget som om hon skrivit 
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jag. I den diskursiva rollen som kritiker skulle hon ha fått fram samma budskap om hon in-
tagit den diskursiva rollen med en formulering som: jag ställer mig frågande till Bergs slut-
sats. Här är det alltså inte pronomenvalet som visar att Celia i detta stycke utgår från sitt dis-
kursiva jag, utan hur hon agerar i skribentrollen.  

I sista stycket utgår hon däremot från sitt självbiografiska jag, eftersom hon intar rollen ut-
redare och sammanfattar sina iakttagelser: ”Om man ser idrotten som en mätare blir idrotten 
till en begränsad men bitvis lyckad arena för integration.” Hon gör visserligen en koppling till 
kurslitteraturen men i stället för att positionera sig i förhållande till litteraturen i rollen som 
kritiker gör hon sin egen tolkning: ”Får man tolka det som man vill så tror jag att skillnaderna 
mellan de etniska bakgrunderna spelar roll då man kommit upp på högre nivå. Idrotten 
uppfattas för mig som en värld för sig, och det gäller att vara integrerad i bägge världarna.” 
Men att tolka ”som man vill” är inte vad studenterna förväntas göra i en tenta för att möta dis-
kursens krav på ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Även i svaret på första essäfrågan i den fjärde tentan är Celia närvarande i texten. Skribent-
röstens jag förekommer liksom i första provsvaret som i provsvarets inledande mening: ”I 
dokusåpan Klass 9A som visades på Sveriges television har jag fått följa elever samt lärare på 
en skola i Örebro där utgångspunkten enligt min mening har varit att rama in ett samhällspro-
blem, att eleverna inte når kriterierna för betyget Godkänt.” I detta exempel intar Celia rollen 
upplevare och redogör för hur hon fått följa elever och lärare. Hon talar också om hur hon an-
vänt kurslitteraturen som inspiration: ”Som inspiration har jag utgått ifrån historisk tidskrift 
tema: social kategorisering, där kategorisering kan vara nödvändigt i ett samhälle.” I rollen 
som upplevare utgår hon i dessa exempel både från sitt självbiografiska och från sitt diskur-
siva jag. 

Hennes skribentjag synliggörs också i metatext, eftersom hon utförligt redogör för vad hon 
gör i texten. Ofta motsvaras detta av det som efterfrågas i instruktionen: ”Under min analys av 
’samhällsproblemet’ kommer jag att använda mig av tre begrepp i min diskussion […]. Jag 
har utgått från följande material: […]”. Hon använder också metatext om språkfunktioner: 
”För att kunna förklara […] skulle jag vilja använda mig av begreppet kategori…” I rollen 
som utredare värderar hon det undersökta projektet med hjälp av begrepp från litteraturen som 
hon definierar, helt enligt instruktionen, som i: ”Någonting jag anser som positivt i projektet 
är det inte finns tecken på essentialism/determinism, eller genus där den först nämnda innebär 
att någonting är oföränderligt.” 

Celia följer instruktionen om en tydlig inledning, mittdel och avslutning och återanvänder 
delar av instruktionen i sitt provsvar. Trots att hon i stort gör det som efterfrågas är min be-
dömning att Celias text är svårläst. Det är flera skäl till att hennes text inte riktigt fungerar. 
Hon anpassar sig till språkkonventionen genom att imitera en förmodat akademisk stil men 
brister i att tydliggöra logiska samband. I exemplet nedan hoppar hon mellan det som ska lösa 
problemet (inbjudan till pedagogerna), huvudproblemet (matte och no), möjliga orsaker och 
förslag till lösningar: 

  

För att projektet skall uppnå sina resultat har skolan bjudit in tre stycken pedagoger som under 
projektets gång ska se till att coacha och hoppa in vid behov. Huvudproblemet är att eleverna 
saknar förkunskaper i Matte och NO. Vad kan det bero på? Det kan bero på allt ifrån att eleverna 
har varit lata i 8 år, inkompetenta lärare eller att ribban har legat lågt åren innan. Pedagogerna 
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säger att lärarna måste uppfylla vissa kriterier för att projektet skall funka, vilka är: Ha någor-
lunda relation med eleverna, mentorskapet måste förbättras, ha förväntningar av eleverna (goda) 
och kunna inse sina brister för att kunna utvecklas. 
 

Ingen förklaring till problemet ges, trots att texten antyder att förklaringen ska komma, vilket 
gör det svårt att värdera lösningen. Hon kommenterar inte heller att om hon menar att pedago-
gerna ser orsaken till problemet eller och hur hon värderar deras lösning. Det framgår inte om 
de eventuella förklaringarna till problemet är hennes egna eller pedagogernas. 

Hon bryter mot det akademiska skrivandets stilnorm genom att blanda ett formellt språk-
bruk med en mer vardaglig och mångordig stil. Hon konstruerar också egna ord och uttryck 
då hon uppenbarligen saknar det svenska ordet i sitt ordförråd. Exempel på detta är: ”rasligt” 
(rasmässigt) och ”medverkarna” (de medverkande). Denna strategi visar på en språklig krea-
tivitet som dock bidrar till att läsarens uppmärksamhet dras till formen. Dessa och andra krea-
tiva ordbildningar bidrar också till att provsvaret brister i semantisk precision. 

Jag anser att Celia i provsvaret till fjärde tentan trots allt visar en större förståelse för och 
anpassning till diskursens förväntningar men fortfarande saknar de språkliga redskapen för att 
fullt ut göra det som förväntas. Hon intar de olika skribentrollerna men synliggör inte detta 
genom de språklig redskap som utmärker ett akademiskt språkbruk.  

Då hon som iakttagare redogör för en situation anknyter hon till kurslitteraturen genom att 
ange källa, referera innehållet och sedan förstärka detta med ett direkt citat som förklarar ett 
av de efterfrågade begreppen. I rollen som utredare prövar hon den förklaringsmodell som 
hon refererar i sitt undersökningsmaterial och intar en egen tydlig hållning genom att hävda 
att problemet är ett annat:  
 

Hade projektet utgått ifrån ett essentialistiskt tänkande hade lärare och pedagoger inte haft något 
hopp om elever som var rasligt annorlunda ifrån de vita eleverna eller på tjejer vs killar. Men 
problemet är inte att medverkarna i projektet tror att elever med annan ras inte skulle klara av att 
få ett godkänt på grund av att det ligger i deras natur att vara ”dumma”, utan problemet är att 
elever är omotiverade, oinspirerade och en del lärare är inte ens behöriga i ämnen de undervisar i 
menar Stravros, en av pedagogerna. Detta visar på ett social konstruktivistiskt tänkande som 
innebär att orsaken till att eleverna inte skulle klara av målen skulle istället vara att de kommer 
ifrån olika klasser och social status. 2 

 

 Den alternativa förklaringen till problemet är dock inte hennes egen utan även den refereras, 
denna gång är källan en av de medverkande i dokusåpan. Hon förklarar varför han förklarar 
problemet som han gör med stöd av ytterligare en hänvisning till litteraturen Hon värderar 
dock inte de två framförda förklaringsmodellerna och positionerar sig inte i förhållande till 
dem. Istället övergår hon till ett nytt och avslutande stycke. I detta positionerar hon sig i för-
hållande till matematikläraren men i annan fråga än den hon diskuterade i exemplet ovan: 
 

Avslutningsvis skulle jag vilja hålla med pedagogen Stravros som tyder på att lärarna har 
bristande kunskaper i hur en lärare ska vara och hur en undervisning ska gå till. Han skyller på 
universitet och högskolor som examinerar studenter som egentligen inte är det de kallas – 
Lärare. Utan behöriga lärare som inte kan agera som pedagoger socialt och professionellt kan i 

                                                             
2 Chancer & Watkins 2009: 16 
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min mening leda till klass 9As situation, där elever saknar förkunskaper och inte når upp till 
kriterier för godkänt eller att ens komma in på favorit programmet på gymnasiet. Som slutsats så 
borde högskolor och universitet vara allt mer skärpta vad gäller av att examinera ”lärare” som 
sedan inte utför ett jobb som de har titel för.  

 

Liksom i den första texten för hon inte tydligt tillbaka sina resonemang till utgångspunkten 
för resonemanget utan låter dem övergå i andra iakttagelser. Hennes avslutande mening, 
uttryckt som en ”slutsats”, är snarare ett debattinlägg än en reflexion över dokusåpan. 

I det andra provsvaret använder hon ett diskursivt skribentjag till skillnad från i första 
provsvaret: ”För att kunna förklara problematiken i klass 9A, skulle jag vilja använda mig av 
begreppet kategorisering som innebär att samhället, eller vi själva sorterar in oss i olika fack 
för att skilja på saker och ting.” Denna strategi indikerar att hon har utvecklat sitt akademiska 
skrivande under tiden.  

 

8.2.4 Durdana 
Durdanas provsvar på första essäfrågan är i några av sina delar utredande. Hon redogör för 
situationen genom att i rollen iakttagare återge litteraturens beskrivning av situationen. När 
hon gör det hänvisar hon tydligt till den litteratur och de författare hon använder och refererar:  
 

I Mänskliga samhällen av Abraham deSwan (s131) beskriver man hu sport väcker en 
känsla av samhörighet när ens landslag möter ett annat i fotboll. Man kär ut sig för att 
framhäva landets symboler och hejar på sitt lag även om man inte är så sportintresserad 
annars.  
 

Utöver att redogöra utförligt för flera olika delar av kurslitteraturen resonerar Durdana utifrån 
en av de källor som hon hänvisar till. Hon värderar en uppgift från en av källorna som hon 
refererar till för att implicit besvara frågan: ”Det är fantastiskt att ungdomar känner att det 
viktigaste på planen är hur man presterar där och att ens bakgrund inte har någon betydelse.” 
Hon förhåller sig också kritiskt till uppgiften och visar på avigsidan med den beskrivna 
situationen: ”Nackdelen är att man verkligen måste vara jätteduktig och ytterst engagerad för 
att lyckas bra” När hon här intar rollen kritiker och ger en annan bild av den verklighetsbe-
skrivning hon hämtat ur litteraturen leder det inte till en sammanfattning eller slutsats i för-
hållande till den ursprungliga frågan om integration. Konklusionen blir istället en iakttagelse 
av ett annat problem: ”Därför blir det allt vanligare att idrottare dopar sig för att höja pre-
stationsförmågan.” Detta visar att Durdana inte helt anammat diskursens sätt att resonera sig 
fram till en ståndpunkt eller lösning i förhållande till den ursprungliga frågeställningen. 

 Durdana avslutar med ett eget exempel. Till skillnad från flera andra hänvisningar till kän-
da idrottsmän med utländsk bakgrund som görs i studenternas provsvar anger hon en källa till 
sitt exempel som är årets målvakt, en känd idrottsman. 

 
Det finns många framgångsrika idrottsspelare med utländskbakgrund i Sverige och en av dem är 
Rami Shaaban som fick utmärkelse Årets målvakt vid Fotbollsgalan 2006 och 2007. Frågorna 
kring hans bakgrund återkommer i de flesta intervjuer med honom och man kan förstå att han inte 
döljer sin identitet. ”Jag kan bli bättre på vad jag som muslim ska göra och inte. Men jag dricker 
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inte alkohol och äter inte fläsk. Jag försöker fasta om det går och jag ber då och då. Men jag har en 
plattform för hur jag vill leva mitt liv. Jag försöker bli, försöker vara en ödmjuk människa.” – sa 
Rami Shaaban i en intervju med tidningen Fokus som publicerades 2008-02-08. 

 

Hon låter detta citat avsluta hela provsvaret, men knyter det inte till det tidigare innehållet. 
Hennes avsikt med citatet är att visa att idrottsmannen inte döljer sin muslimska identitet. Att 
detta kan ses som ett bevis för integration genom idrotten får läsaren själv sluta sig till. I för-
hållande till den utredande textens förväntade disposition saknas en avslutande analys eller 
summering i detta provsvar.  

Analysen av Durdana omfattar enbart provsvaret från den första tentan, eftersom hon skrev 
omtentan vid fjärde examinationstillfället. För just den omtentan har jag inte haft tillgång till 
uppgiftsinstruktionen. Därför finns inte hennes andra provsvar med i analysen.  

 

8.2.5 Elena 
Elena inleder sitt första essäsvar med att besvara den direkta fråga som ställs, och hon stöder 
därefter sitt ställningstagande genom att hänvisa till litteraturen. Hon intar rollen som utredare 
genom att redogöra för kurslitteraturen och positionerar sig genom att värdera litteraturens 
sätt att beskriva verkligheten: ”Det framförs även tydligt i rapporten att idrotten har generellt 
en större betydelse för invandrarpojkar än svenska pojkar.”  

Efter att i de två inledande meningarna ha gett sin beskrivning av fenomenet i rollen som 
iakttagare övergår hon till att redogöra för litteraturens beskrivning av samma fenomen.  

Elena följer dispositionsmönstret för en utredande text, och utredaren är också den skri-
bentroll som är mest synlig i hennes provsvar. Hon använder varken egna exempel eller egna 
erfarenheter i sitt utredande svar. Det pronomen hon genomgående använder i rollen som 
utredare är det opersonliga man. 

I provsvarets sista stycke är Elena själv synlig i texten i rollen som kritiker genom att reser-
vera sig mot den beskrivning av verkligheten hon gett utifrån kurslitteraturen: ”Jag anser att 
idrotten inte alls fungerar integrerande utan tvärtom kan ses som ett bevis på det motsatta, 
segregationen mellan invandrare och svenskar.” Som stöd för denna tes har hon delgett läsa-
ren en iakttagelse, men läsaren får inte veta om den är hennes egen eller om den är hämtad 
från litteraturen: 

 
Siffror som talar om att fler invandrare än svenskar sysslar med t.ex. fotboll är en tydlig indika-
tor på att det finns en stor segregation i landet och att integrationen och mångkulturalismen har 
fått ge vika.  

   
Hon resonerar utifrån den refererande kurslitteraturens beskrivningar av verkligheten och 
kommer som utredare fram till: ”Utifrån följande kan jag dra den slutsatsen att idrottsvärlden 
kan vara en bra plats för kulturmöten där ungdomar och även föräldrar kan mötas och bekanta 
sig med främmande kulturer för att kunna skapa integration.” Denna slutsats villkoras dock i 
följande mening: ”Men för att sådana kulturmöten ska bli framgångsrika förutsätts att männis-
kor har kunskap om varandra.” Hon för ett resonemang om kunskap som en avgörande del i 
kulturmötet. Läsaren anar att det är baserat på kurslitteraturen, men Elena kopplar det till sin 
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egen tes, dvs. att idrotten är en möjlig plats för kulturmöten men inte automatiskt fungerar 
integrerande. Texten avslutas med att hon anknyter det egna resonemanget till kurslitteraturen 
och gör ett eget förtydligande av det hon refererat. 

Elena gör i sitt provsvar det som efterfrågas i uppgiftsinstruktionen. Hon redogör, resone-
rar och anknyter till kurslitteraturen och positionerar sig dessutom i förhållande till litteraturen 
och följer därmed uppgiftsinstruktionens uppmaning att ”värdera och diskutera den kritiskt ur 
olika perspektiv”. Hon intar de olika diskursiva skribentrollerna när hon utför de efterfrågade 
språkfunktionerna. 

Elena inleder fjärde tentans provsvar med att som iakttagare redogöra för problemsitua-
tionen på både den aktuella skolan och nationellt, dock utan att ange källa. Första halvan i det 
relativt långa provsvaret (968 ord) ägnas iakttagarens redogörelse, och i denna del är Elena 
inte synlig som skribentröst. Utifrån den inledande översikten redogör hon för situationen på 
skolan så som den framställs av deltagare i dokusåpan, som i detta exempel: 

 
Stavros, en av pedagogerna, nämner att Sverige är ett land med stora resurser men som ändå har 
halkat efter inom skolväsendet. Stavros förklarning, till fenomenet att elever har börjat halka 
efter i skolan, är att man helt enkelt sätter för låga krav på eleverna. Stavros är övertygad om att 
barnen inte är dumma utan snarare omotiverade och oinspirerade och att detta går att ändra på. 
Han säger att lärarna har stort ansvar för att eleven ska kunna förstå. Yttersta ansvaret har 
rektorn som ska se till att pedagogerna eller lärarna ska kunna sköta sitt jobb. Stavros anser att 
det finns grundläggande kunskapsbrister hos eleverna i klassen och att de därför inte kan bygga 
vidare på sin kunskap. Detta säger han beror på att det finns brister i interaktionen mellan lärarna 
och eleverna, vilket gör att eleverna inte kan ta till sig kunskaper på ett bra och tillfredställande 
sätt.  

 

Elena analyserar därefter sina iakttagelser och jämför olika beskrivningar. Hon kopplar ana-
lysen till begrepp ur litteraturen och definierar samtidigt begreppen enligt instruktionen. Elena 
synliggör därefter sig själv i rollen som utredare, vilket framgår avföljande citat: ”Det som 
uppenbarades tydligt för mig var pedagogen Stavros respektive matematikläraren Johnys tolk-
ningar av problematiken, som var i tydlig konflikt med varandra.” Därefter följer den efter-
frågade definierande diskussionen då studenten ska använda några av de föreslagna begrep-
pen. Elena resonerar utifrån de uppfattningar som framförts av de deltagare hon tidigare pre-
senterat och kommenterar det hon iakttagit med hjälp av begrepp och med hänvisningar till 
litteraturen som i detta exempel: 
 

Pedagogen Stavros däremot har en tydlig social konstruktivistisk synsätt på problematiken. 
Han tydliggör, i enighet med social konstruktivismen, att felet inte beror på några essentiella 
drag hos barnen utan snarare på hur skolsystemet och i detta fall lärarlaget är organiserat. 
Socialkonstruktivister hävdar att det sociala livet och allt som det innebär, har skapats som 
ett resultat av interaktionen mellan människor och som människan därmed utövar kontroll 
över (Chancer & Watkins 2009).  

 

I det avslutande stycket redovisar Elena sin analys och ger förklaringar till pedagogernas age-
rande utifrån litteraturens begrepp:  
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Pedagogerna är tydligt präglade av den rådande normen kring färgblindhet som hävdar alla 
människors lika värde och om rättigheten till samma villkor oberoende hudfärg, kön, sexuell 
läggning, religion eller etnicitet osv. Genom sin betoning av likhet och samma villkor så bortses 
strukturella skillnader. Trots att intentionerna är goda så kan man hamna i en färgblindhet dvs., 
att i all välvilja, bortse från människors olika strukturella villkor konstruerade genom kön, 
etnicitet, sexualitet etc. (Hübinette & Tigervall 2008).  

 

I exemplet ovan ger Elena både en förklaring till pedagogernas beteende och redogör för det 
som hon uppfattar som en risk med beteendet. Genom att stödja sig på litteraturen framstår 
hon om trovärdig. Dessutom omfattar Elenas analys också effekten av den risk som litteratu-
ren beskriver. Citatet ovan följs av ett konstaterande om att den potentiella risken inträffat: 
”Det utesluts helt att problemet kan ha att göra med barnens strukturella villkor som i sin tur 
kan vara skapade, som i detta fall, utifrån deras etnicitet.” 

Redan i styckets inledande mening framgår att det är hennes egen analys, inte bara av vad 
som sker utan också av vad som inte sker i dokusåpan: ”Det faktum att många av eleverna i 
klassen har olika etniska bakgrunder utesluts och lämnas oproblematiserat enligt min åsikt.” 
Att inte enbart värdera om något är bra eller dåligt utan även visa att tolkningen av om något 
har problematiserats eller inte är en subjektiv bedömning, är ett gott exempel på hur en 
student kan inta rollen kritiker. 

8.3 Summering 
Utgångspunkten för analysen är om studenterna gör vad som efterfrågas i tentans frågeformu-
lering i sina provsvar och vilka skribentroller de intar för att göra detta i två hemtentor som 
skrevs i början och slutet av första terminen på detta samhällsvetenskapliga program.  

Överlag följer studenterna uppgiftsinstruktionerna som ges i anslutning till själva frågorna, 
dock inte alltid på det sätt diskursen föreskriver.  

Alla utom en av studenterna besvarar den direkta fråga som ställs i frågeformuleringen i 
första hemtentans essäfråga. De flesta svarar explicit tidigt i texten, antingen i inledningen 
eller i mittdelens inledning Besjana är den enda som inte tar ställning till frågan i sitt svar. 
Hon för dock fram egna åsikter. Durdana svarar implicit genom att referera litteraturen och 
övriga tre ger sin åsikt i frågan. Alla fem anknyter i sina svar på något sätt till kurslitteraturen 
och resonerar om sport och mångkultur. Tre av dem resonerar även om sport och nationalism. 
De beskriver alla situationen eller problemet relativt utförligt och tre av studenterna anknyter 
till kända nutida exempel som Zlatan eller boxaren Ara. Dessa resonemang fungerar som stöd 
för den egna uppfattningen snarare än att leda fram till svaret på frågan. Endast Celia utgår 
från sin egen erfarenhet då hon resonerar. 

Det förekommer också att exempel inte används för att resonera, utan det är endast ett bi-
drag till beskrivningen av verkligheten i rollen som iakttagare. Sammanfattningsvis följer stu-
dentgruppen i stort instruktionerna i sina svar och tar upp de olika aspekter på problemet som 
uppgiftsinstruktionen uppmanar dem att resonera om. En sammanställning av studentsvaren 
på första essäfrågan görs i tabell 21 för att illustrerar hur instruktionen efterlevs. 
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Tabell 21. De 5 utvalda studenternas anpassning till uppgiftsinstruktionen i essäfrågan i första tentan 
 Svar på 

frågan 
Sport och 
mångkultur 

Sport och 
nationalism 

Egen åsikt Egen 
erfarenhet 

Nutida 
exempel 

Anknyt till 
kurslitt. 

Adriana  Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
Besjana  Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
Celia  Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 
Durdana  Implicit Ja Ja implicit Nej Ja Ja 
Elena  Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

 

Studenterna följer alltså instruktionen i anslutning till frågan men följer inte i lika hög grad de 
allmänna instruktioner som presenterades i tentornas inledning som krav och tips. Dessa all-
männa instruktioner de som tydligast ställer krav på anpassning till diskursens krav och impli-
cit efterfrågar skribentrollerna utredare och kritiker. Studenterna intar rollerna iakttagare och 
upplevare men har svårare att inta rollen kritiker, vilket inte är förvånande, eftersom de är 
ovana vid den akademiska diskursens textkrav. 

 Flera av studenterna vänder sig direkt till läsaren med frågor, förslag till lösningar eller di-
rekta uppmaningar, vilket jag tolkar som påverkan från argumenterande texter de skrivit på 
tidigare utbildningsnivåer som exempelvis i gymnasiet. Som jag redan konstaterat i kapitel 7 
kan en frågeformulering i form av en ja/nej-fråga bidra till att studenternas strategi i prov-
svaren på första hemtentan i vissa fall är att välja ett argumenterande textmönster framför ett 
utredande eller diskuterande. Som en följd av strategivalet att argumentera intar de rollen 
iakttagare snarare än utredare. Det troliga är att en oerfaren student vilseleds av frågeformu-
leringen i kombination med lärarens instruktioner att värdera och diskutera kritiskt liksom att 
ge egna exempel. Studenten glömmer att värderingen och kritiken ska avse kurslitteraturen 
och uppfattar att det är själva frågeställningen som ska värderas, dvs. att det är henne åsikter 
som efterfrågas, vilket kan resultera i studentens intar skribentrollen debattör istället för 
utredare eller kritiker. Rollen debattör kan intas såväl utifrån rollen iakttagare utifrån det 
självbiografiska jaget som utifrån skribentrollen kritiker, dvs. studentens egen hållning i 
frågan efter att i sitt diskursiva jag ha positionerat sig gentemot litteraturen eller dokusåpan.  

Även i svaret på andra essäfrågan blir min slutsats att studenterna gör det som efterfrågas 
men att de har svårigheter att inta alla de tre efterfrågade skribentrollerna. Det är kritikern 
som är minst förekommande i provsvaren. Trots detta kan man i svaren på den andra essäfrå-
gan se att studenterna närmar sig diskursens förväntade skribentroller. Deras självbiografiska 
jag är där mindre synligt och det diskursiva mer framträdande. Dessutom använder de 
metatext på ett sätt som de inte gjorde i de första provsvaren, utan provsvaren är mer förenliga 
med den akademiska diskursens krav. De redogör uttömmande för sina iakttagelser men 
stannar inte vid detta utan relaterar dem i skribentrollen som utredare till varandra. Det vill 
säga olika händelser jämförs med varandra och med litteraturen och med den egna upp-
fattningen. De visar en större medvetenhet om uppgiftsinstruktionen och använder den aktivt 
som stöd för texternas struktur.  

Skillnader i hur väl texterna fungerar kan förklaras både med vilka skribentroller som intas 
i provsvaren och på vilket sätt det görs. Studenterna har inga svårigheter att inta rollen iakt-
tagare men gör det i flera fall utifrån sitt självbiografiska jag. Även rollen utredare intas uti-
från studenternas självbiografiska jag och ligger i flera fall närmare iakttagaren än kritikern.  
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Att skribentrollerna upplevare och inlärare är mer synliga i de senare texterna kan ses som 
ett närmande till diskursens ideal. Även rollen kritiker är mer synlig i de senare essäsvaren. 
Två av de tre studenter som gör ansatser att inta både utredarrollen och kritikerrollen i prov-
svaren på första tentan har tidigare erfarenheter av studier. På motsvarande sätt har de studen-
ter som tydligast intar rollen debattör påbörjat sina studier direkt efter gymnasiet. Detta styr-
ker min uppfattning att debattören är en roll som studenterna bär med sig från studier på lägre 
nivåer, medan förmågan att inta kritikerrollen är förenat med insocialiseringen i den akade-
miska diskursen. 
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9 SLUTDISKUSSION 

Jag studerar i denna avhandling texter i den högre utbildningens diskursiva praktik i syfte att 
undersöka hur studenter med svenska som första- och andraspråk möter högre utbildnings 
krav på språkanvändning i skriftliga examinationer. Studenternas möte med högre utbildning 
sätter jag in i en större utbildningspolitisk kontext. Det har jag gjort genom att undersöka dels 
spåren av utbildningspolitiska diskurser i lärandemål och examinationsuppgifter, dels samspe-
let mellan fyra hemtentors uppgiftsinstruktioner och frågeformuleringar och studenternas 
provsvar skrivna under första året på ett samhällsvetenskapligt utbildningsprogram.  

För att studera interaktionen mellan examinationsuppgifter och provsvar har jag förenat 
pedagogiska redskap som kunskapstaxonomier med språkvetenskapliga redskap som språk-
funktioner och skribentroller. I detta avslutande kapital summeras resultaten och diskuteras i 
förhållande till den sociokulturella och diskursiva praktik som de tillkommit i. Avslutningsvis 
kommenteras angelägna områden för vidare forskning för att ge ytterligare kunskaper om 
andraspråksstudenters möte med den akademiska diskursen, och dess eventuella högskole-
pedagogiska tillämpning diskuteras. 

9.1 Studiens resultat 
Resultaten av analyserna i denna undersökning visar ett samband mellan språkfunktioner, 
kognitiva nivåer, skribentroller och uttryck för identitet. Genom att koppla dessa fyra överlap-
pande aspekter av språkbruk inom en akademisk diskurs till varandra framträder en bild som 
bidrar till förståelsen av studenters språkbruk i mötet med den svenska högre utbildningen. 
Studien har bidragit till att vidareutveckla Hoods modell för skribentroller i en akademisk dis-
kurs (iakttagare, utredare och kritiker) med tillägg av roller som framkommit i denna studie 
(debattör, inlärare och upplevare).  

 

9.1.1 Lärarnas frågor och krav – studenternas förståelse av diskursen 
Analysen av uppgiftsinstruktioner och frågeformuleringar visade att de språkfunktioner som 
efterfrågas i hemtentorna representerar alla de sex kognitiva nivåerna i Blooms reviderade 
taxonomi, även om varje enskild examination inte omfattar alla nivåer. Över tid sker en pro-
gression mellan kurserna från de lägre till de högre nivåerna.  

Det går också att se ett samband mellan frågetyp och språkfunktioner och därmed kognitiv 
nivå. Exempel på återkommande språkfunktioner i instruktioner och frågor är: att redogöra 
för, definiera, anknyta till, resonera kring och reflektera kring. Dessa kan sägas motsvara de 
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språkfunktioner som utrycks i lärandemålen för kurserna: presentera, beskriva, analysera och 
ifrågasätta. 

De färdigheter som är tydligast i kursernas lärandemål är att analysera, vilket motsvarar 
nivå 4 i Blooms taxonomi. Analysnivån är samtidigt den nivå som Rienecker & Stray 
Jørgensen ser som lägstanivå för en bra akademisk uppsats (2013:48). Nivån är alltså central 
både i förhållande kursernas lärandemål och till det akademiska språkbruket. I uppgiftsin-
struktionerna är lärandemålet synligt genom att studenterna uppmanas att analysera men 
också att resonera kring något. De språkfunktioner som förekommer mest frekvent och des-
sutom i olika frågetyper är att redogöra för (nivå 2) och att resonera kring något (nivå 4). Ut-
över att språkfunktionerna går att knyta till olika nivåer i Blooms taxonomi och SOLO-taxo-
nomin går de också att knyta till olika skribentroller.  

De skribentroller som studenterna behöver inta för att analysera och resonera är utredarens 
och kritikerns. Dessa diskursiva skribentroller efterfrågas främst i hemtentans generella upp-
giftsinstruktioner, dvs. anvisningar, krav och bedömningskriterier. I de inledande generella 
beskrivningar uttrycks en förväntan på alla tre skribentroller som Hood diskuterar, men det är 
forskarrollerna som utredare och kritiker som explicit efterfrågas. De tre skribentrollerna 
efterfrågas också i de olika frågeformuleringarna. Men de är inte explicit framskrivna, och 
alla frågor behöver inte besvaras utifrån alla roller. Det innebär att den generella instruk-
tionens krav på framförallt forskarrollerna inte gäller för hemtentans alla delar, vilket kan vara 
vilseledande för nybörjarstudenter. 

Jag har inte kunnat se något ett-till-ett-förhållande mellan frågornas språkliga utformning 
och vilken typ av svar som förväntas, något som riskerar att vara vilseledande för studenter 
som är nya på högskolan. Utan definitionen och benämningen kortfråga, mellanfråga eller 
essäfråga skulle studenterna inte förstå vilken typ av svar som förväntas av dem. 

Det är många olika förmågor som efterfrågas, och dessutom på olika sätt i tentornas in-
struktioner. Det är därmed många aspekter som studenterna ska ta hänsyn till, då de ska skriva 
sina texter. Vidare utgör de examinerande studenttexterna i sig en hybrid mellan två diskurser: 
forskardiskursen, vars ideal texten ska efterlikna, och undervisningsdiskursen, vars texter ska 
anpassas till bedömningskrav som mest berör ämnesinnehållet och i mindre utsträckning 
språkbruket. Jag betraktar texterna som autentiska i förhållande till undervisningsdiskursen 
men inte i förhållande till den akademiska forskardiskursen (jfr Hyland 2009). I förhållande 
till den senare är studenttexterna interimtexter som är skrivna för att återge kunskap, inte för 
att bidra till det akademiska kunskapsbygget, vilket målspråket är avsett för.  

Sammanfattningsvis visar analysen av uppgiftsinstruktioner och frågeformuleringar att 
trots lärarnas goda ambitioner att tydliggöra krav och bedömningskriterier tar de mycket av 
diskursens utmärkande drag för givna, vilket leder till att vissa frågeformuleringar leder 
studenterna fel och vissa instruktioner misstolkas. 

 

9.1.2 Som man frågar får man svar 
I sina provsvar följer studenterna i stort sett de uppgiftsinstruktioner som ges i direkt anslut-
ning till frågorna, men de har svårare att följa tentornas inledande generella instruktioner om 
diskursens krav. Detta kan bero på att kraven inte kopplas direkt till de olika frågor som ställs 
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eller till att de är för diffusa alltför nybörjarstudenter. Studenterna uppfattar inte att lärarin-
struktioner om att skriva självständigt, autentiskt, precist och relevant är kopplade till ett för-
hållningssätt som utgör själva kärnan i den akademiska diskursen – det kritiska förhållnings-
sättet.  

Inte oväntat är språkfunktioner som ligger högre i Blooms taxonomi svårare för studen-
terna. Analysnivån, det vill säga nivå 4, är avgörande för den akademiska diskursen och 
verkar samtidigt vara en kritisk nivå för många studenter, särskilt för andraspråksstudenterna. 
Det framkommer till exempel genom att studenterna intar den för nivån avgörande skribent-
rollen utredaren utifrån sitt självbiografiska jag snarare än utifrån sitt diskursiva jag, vilket är 
det förväntade inom akademin. 

Många aspekter av diskursivt skrivande och av mötet mellan examinators krav och studen-
ters text kan realiseras i de skribentroller som studenter i allmänhet och andraspråksstudenter i 
synnerhet intar i sina provsvar. Jag har därför utifrån Hood (2004) undersökt i vilken utsträck-
ning och på vilket sätt skribentrollerna iakttagare, utredare och kritiker görs synliga i studen-
ternas provsvar.  

Som ett resultat av analysen av skribentroller har jag i mitt material, utöver de nämnda tre, 
också identifierat rollerna upplevare och inlärare som speglar det faktum att studenternas 
provsvar är interimtexter och därmed steg på vägen in i en diskurs som utmärks av de tre skri-
bentrollerna. Ett annat tecken på interimspråk är avsaknaden av forskarrollerna utredare och 
kritiker i studenttexterna. Ett tredje gäller när rollerna utredare och kritiker förekommer i stu-
denttexterna, så intas de utifrån studentens självbiografiska jag snarare än utifrån studentens 
diskursiva jag. Utöver dessa roller intar särskilt nybörjarstudenterna även rollen debattör, en 
roll som vanligen inte ingår i den akademiska diskursen. 

Av mina analyser framgår att samma typ av roll kan intas både som diskursivt jag och 
självbiografiskt jag. Vissa studenter bryter mot det förväntade mönstret för användningen av 
självbiografiskt respektive diskursivt jag. När en viss roll intas av studentens självbiografiska 
jag istället för det förväntade diskursiva jaget blir texten mindre funktionell. Samma effekt 
uppstår när fel strategi, till exempel val av språkhandling, används för att synliggöra en viss 
roll. De interrimroller studenterna intar ligger mellan det självbiografiska och det diskursiva 
jaget. Dessa speglar den lärandesituation de befinner sig i snarare än den forskarroll de utbil-
das för (jfr Hyland 2009). 

Jag ser studenternas försök att knäcka den akademiska diskursens koder som en strävan 
efter en gemensam förståelse av vad de förväntas göra (jfr Lea & Street 1998, Sundberg 
2004). Studenterna har en relativt realistisk förväntan på vad skrivande inom högre utbildning 
innebär men brottas med att tolka lärarnas instruktioner. Utan insikt i diskursens outtalade för-
väntningar blir tolkningarna ibland alltför bokstavliga. Ansvaret för att nå en gemensam för-
ståelse av de diskursiva kraven i hemtentorna ligger inte enbart på studenterna utan även på de 
examinerande lärare som har tolkningsföreträde inom utbildningsdiskursens.  

 

9.1.3 Mer likheter än skillnader mellan första- och andraspråksstudenter  
Jag kan konstatera att provsvar skrivna av förstaspråksstudenter respektive andraspråksstu-
denter under första året på en högskoleutbildning sammantaget uppvisar större likheter än 
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skillnader. Hur väl texterna fungerar i syfte att demonstrera kunskaper på förväntat sätt avgörs 
av graden av anpassningen till diskursens krav på språkanvändning. De texter som bäst anpas-
sats till de diskursiva kraven är skrivna av studenter med tidigare erfarenhet av studier. En del 
av den språkutveckling som behövs för att erövra diskursens språkbruk sker alltså i och med 
studenternas inträde i diskursen. I flera avseende skiljer sig därvidlag inte andraspråksstuden-
ter från förstaspråkstudenter. Utvecklingen i erövrandet av metaspråk och användningen av 
personliga pronomen är likartade för de två grupperna.  

Det finns emellertid skillnader som kan iakttas mellan grupperna. Mer indirekta sätt att ut-
trycka sin hållning och positionera sig är vanligare bland studenterna som har svenska som 
förstaspråk. För att kunna uttrycka detta språkligt krävs tillgång till komplexa språkliga struk-
turer och förmåga att skapa koncentration och exakthet i språket. Resultaten från denna studie 
visar att denna förmåga behärskas i högre grad av förstaspråksstudenter. 

Generellt gör andraspråkstudenterna fler avvikelser från förväntat språkbruk än första-
språksstudenterna. Det är dock inte typiska andraspråkavvikelser som ordföljd, tempus och 
bestämdhet (jfr Ekerot 2011) utan snarare ett mindre exakt ordval, osäkerhet i användning av 
fasta flerordsuttryck, ett mindre förtätat språk som skiljer andraspråkstexterna från första-
språkstexterna. Andraspråkstexterna har ett påfallande inslag av talspråkliga drag vilket också 
återfinns i förstaspråksstudenternas texter. Dessutom uppfattar jag det som de talspråkliga 
dragen i de båda studentgruppernas texter till viss del präglas av sociolekt. De bär drag av det 
urbana ungdomsspråk som förekommer i flerspråkiga miljöer (jfr Ganuza 2008). Resultaten 
ligger i linje med tidigare forskares beskrivningar av nybörjarstudenters skrivande i allmänhet 
(Ask 2007) och andraspråksstudenters skrivande i synnerhet (Schleppegrell 2004, Hyland 
2005, Hood 2004, Magnusson 2011).  

 Även om båda studentgrupperna utmärks av ett mer vardagligt språk än förväntat, så lig-
ger andraspråksstudenterna som grupp närmare vardagsspråket och det självbiografiska jaget i 
sin språkanvändning än förstaspråksstudenterna. När studenterna intar rollen iakttagare i 
texterna kan de göra det med både sitt självbiografiska jag och sitt diskursiva jag. Fler andra-
språksstudenter än förstaspråksstudenter använder självbiografiska jag för att beskriva det 
som utgör föremål eller tema för tentafrågan. Den egna erfarenheten lyfts fram både som iakt-
tagelse av sakförhållanden inom fältet och som argument för tolkningar och åsikter. Sannolikt 
kan denna användning av det självbiografiska jaget också bidra till att andraspråksstudenterna 
känslosammare språkbruk och starkare tendens att inta rollen debattör. 

Avvikelser från förväntad språkanvändning påverkar texterna i högre grad i de diskurs-
typiska rollerna utredare och kritiker än i rollerna iakttagare, upplevare och inlärare. Detta 
kan förklaras med att studenterna förefaller sakna strategier för att språkligt demonstrera för-
mågan att tillämpa aktiviteter som motsvarar de högre nivåerna i Blooms taxonomi – syntes 
och värdering.  

Trots allt fungerar valet av språkliga strategier för de flesta andraspråksstudenter tillräck-
ligt väl för att nå studieframgång i bemärkelsen att bli godkänd på tentan, däremot inte för att 
nå de högre betygen. Examinator grundar sin bedömning på hur väl studenterna har förmått 
visa att de nått kursens lärandemål, där grunden för bedömningen som sådan ligger utanför 
det som undersökts i denna studie. Det går därför inte att enbart förklara skillnader i tenta-
mensresultaten med studenternas språkanvändning. Resultaten pekar dock på att språkanvänd-



 

 

114 

ning är en trolig delförklaring till vilket betyg de som blivit godkända tilldelats. Skillnader i 
betygsgrader går att koppla till språkliga skillnader, främst i hantering av rollerna kritiker och 
utredare och språkfunktionerna att resonera och diskutera, dvs. de roller och språkfunktioner 
som utmärker den akademiska diskursen. 

Även om det finns ett samband mellan andraspråk och lägre betyg är det inget som tyder 
på diskriminering i betygssättningsögonblicket. Fler faktorer än språkbakgrund samvarierar 
med betyg, och den omständighet som verkar ha störst samband med högre betyg är erfaren-
het av tidigare studier i Sverige eller i hemlandet. Även detta samband måste tolkas med viss 
försiktighet, eftersom de som väljer att börja på nytt på en annan utbildning troligen i sig 
utgör ett positivt urval. Det betyder att deras tidigare erfarenheter av högre utbildning har varit 
tillräckligt positiva och framgångsrika för att de ska välja att fortsätta studera. Även om 
tidigare erfarenhet av högskolestudier i sig inte är en garanti för ett mer funktionellt akade-
miskt språkbruk är det en rimlig tolkning att den tidigare erfarenheten bidragit till att studen-
terna knäckt några av diskursens koder. Därmed har de närmat sig den förståelse av diskur-
sens krav som de examinerande lärarna efterfrågar. 

 Sammantaget kan jag konstatera att studenternas språkliga anpassning till de efterfrågade 
språkfunktionerna och skribentrollerna är avgörande för hur väl texterna fungerar i sin kon-
text. Eftersom språkanvändningen sannolikt har betydelse för hur texterna bedöms och be-
tygssätts och därmed hur väl studenten lyckas i sina studier finns. Men det finns skäl att nu 
och i framtiden diskutera studiens resultat i förhållande till undervisning i akademisk literacy 
vid högskolan. 

9.2 Andraspråkstudenter i högskolediskursen 
Den diskursiva praktiken med undervisning och examination kan inte enbart ses som ett iso-
lerat fenomen utan är del av en större social praktik. Den sociala praktiken har inte varit före-
mål för undersökning i denna studie utan har endast kommenterats som bakgrundsbeskriv-
ning. Det finns dock anledning att diskutera resultaten i förhållande till den utbildningspoli-
tiska inriktningen för högre utbildning. Unemar Öst (2009) laborerar med fyra diskurser: den 
klassiska akademiska diskursen, demokratidiskursen, globaliseringsdiskursen och mångfalds-
diskursen.  

De olika utbildningspolitiska diskurser som enligt Unemar Öst (2009) konkurrerar inom 
svensk högre utbildning kan spåras i den sociala praktikens olika delar: utbildningens inne-
håll, lärandemål och examinationsform men även vilka studenter som rekryteras till högre ut-
bildning. Även i examinationernas frågor och uppgiftsinstruktioner kan man se spår av olika 
parallella diskurser samtidigt; detta skapar en osäkerhet om vad utbildningens mål och syfte 
är, inte minst hos studenterna. Att diskurserna samexisterar är i sig inget problem utan kanske 
snarare en förutsättning. Det kan dock behöva tydliggöras för studenter så att de är medvetna 
om komplexiteten i den högre utbildningens syften och mål och på vilket sätt syftena och 
målen påverkar den enskilda examinationsuppgiften.  

 Demokratidiskurs och globaliseringsdiskurs samverkar i styrdokument men konkurrerar i 
praktiken dels med varandra, dels med den klassiska akademiska diskursen. Detta tar sig ut-
tryck i uppgiftsinstruktionernas syn på vilket språkbruk som anses vara idealet.  
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Anvisningar till de undersökta examinationsuppgifterna skriver genomgående in uppgifter-
na i diskursen klassiska akademiska ideal. Där är den klassiska akademiska diskursen domine-
rande. Om alla diskurser fått verkligt genomslag skulle även de övriga politiska diskurserna 
göra avtryck i instruktioner och bedömningskriterier. Den undersökta utbildningens inriktning 
för såväl de ingående ämnena och lärandemålen för programmet som studentsammansättning 
motsvarar snarare mångfaldsdiskursen än den klassiskt akademiska.  

Redan i formen för examinationen speglas den klassiska akademiska diskursen. Alternativa 
examinationsformer skulle vara ett sätt att ge erkännande åt den mångfald av kompetenser och 
erfarenheter som ses som värdefull inom demokratidiskursen istället för att enbart ge möjlig-
het att demonstrera erövrade kunskaper skriftligt i ett givet format. Min slutsats blir att de 
språkliga krav som ställs i instruktionerna utgår från att den svenska högre utbildning, liksom 
ungdomsskolan och samhället i stort, präglas av ett monolingvistiskt och ett klassiskt akade-
miskt ideal. 

En konsekvens av den rådande globaliseringsdiskursen och de svenska lärosätenas inter-
nationaliseringssträvanden som följt efter Bolognaprocessen är engelskans stärkta ställning 
som undervisningsspråk inom svensk högre utbildning, som därigenom utvecklas mot att bli 
tvåspråkig. Denna utveckling kan innebära att samma utbildning ges med antingen svenska 
eller engelska som undervisningsspråk (Söderlundh 2010). En sådan uppdelning kan troligen 
få socioekonomiska konsekvenser för rekrytering till de olika spåren, eftersom engelska ges 
allt större utrymme på utbildningar även där undervisningsspråket uppges vara svenska. Det 
kan innebära en skärpt utmaning för andraspråksstudenter som då måste hantera två nya språk 
utöver det akademiska språket. Värt att fundera på inför en sådan framtida utveckling är om vi 
kan få en högskola med två monolingvistiska ideal – ett för svenska och ett för engelska. Möj-
ligen kommer en generösare syn på vad som är godkänd användning av engelska att råda, 
eftersom engelska är ett andraspråk för många lärare och studenter i Sverige. En sådan ut-
veckling skulle eventuellt kunna medföra en generösare syn även på vad som är godkänd 
språkanvändning inom den svenska akademiska diskursen.  

Förståelse för de olika diskurser som råder inom högre utbildning, hur de samverkar och 
konkurrerar, kan fungera som en utgångspunkt för en diskussion om hur dagens heterogena 
studentgrupper ska ges den likvärdiga utbildning de enligt lag har rätt till. Större kunskap om 
olika studentgruppers språkliga förutsättningar kan bidra till en diskussion om bedömning 
som i sin tur kan leda till större transparens i bedömningskriterier i syfte att säkerställa kvali-
teten i högre utbildning. Stödd av en medveten högskolepedagogik på vetenskaplig grund kan 
en sådan utveckling gynna alla studenter.  

9.3 Vidare forskning 
En av utgångspunkterna för denna undersökning har varit att det saknas kunskap om andra-
språksstudenters språkbruk inom ramen för akademiska studier. Det har under arbetets gång 
blivit allt klarare hur osynlig gruppen är inom svensk forskning. Det vore därför angeläget att 
ytterligare undersöka andraspråksstudenters akademiska skriftspråksbruk liksom deras erfa-
renheter av vad det innebär att studera på ett andraspråk i en svensk kontext. 
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Min studie har belyst några aspekter av andraspråksanvändning i ett litet material och den 
har samtidigt gett uppslag till andra aspekter att undersöka och ställa frågor om. Några av dem 
presenteras här. 

Utöver att undersöka studenternas språkanvändning är andraspråksstudenternas erfarenhe-
ter av att möta högskolans språkkrav viktigt att undersöka. En fråga för en sådan studie är om, 
och i så fall hur studenterna uppfattar att det faktum att de studerar på ett andraspråk påverkar 
studierna och framgången i studierna. 

En annan angelägen undersökning vore att studera examinerande lärares attityder till 
andraspråksstudenters språkanvändning genom intervjuer men också genom att studera deras 
respons på studenttexter för att ta reda på om det råder ett strängt språkideal inom svensk hög-
skola eller om det finns utrymme för språklig variation. 

Ett tredje område anslutning till det just föreslagna är att undersöka den undervisning i aka-
demiskt skrivande som förekommer både som specialkurser i skrivande och som del av äm-
neskurser vid lärosätena. En sådan studie skulle bidra till kunskap om hur diskursens krav på 
skriftspråkskompetens förmedlas till studenter och hur studenterna erövrar diskursen och gör 
den till sin. Detta kunde med fördel göras som en etnografisk studie som brukligt inom det 
teoretiska fältet Academic literacies (jfr Zamel & Spack 1998). En sådan undersökning skulle 
också kunna göras i syfte att pröva en pedagogisk modell utifrån denna avhandlings resultat. 

9.4 Skrivpedagogiska utsikter på högskolan  
Studiens resultat visar på samband mellan tidigare högre studier och adekvata språkliga strate-
gier i akademiskt skrivande. Det positiva med sambandet mellan tidigare studier och graden 
av studieframgång är naturligtvis att utbildning påverkar studenternas språkanvändning och 
bidrar till att de utvecklar ett mer diskursivt språkbruk. Med kännedom om ett sådant samband 
är det inte rimligt att, som i de undersökta tentorna, ställa krav på att ha tillägnat sig diskur-
sens språkbruk redan från första examinationstillfället. En tydligare progression i kraven på 
att använda ett akademiskt språkbruk skulle kunna gynna alla studenter och särskilt andra-
språksstudenterna. Det skulle även ge möjlighet att fokusera på hur man realiserar de språk-
funktioner och skribentroller som efterfrågas i tentornas frågeformuleringar. Om en tydligare 
progression också hade uttryckts i lärandemålen skulle tydligare bedömningskriterier kunna 
formuleras, vilket skulle underlätta för både studenter och examinerande lärare. Med detta 
sagt är det dock angeläget att beakta att studenter på nybörjarnivå enbart är nybörjare i för-
hållande till ämnet. Det finns med andra ord så kallade nybörjare som redan tillägnat sig dis-
kursens krav. En utmaning för lärare är att ge både nya och erfarna studenter adekvata förut-
sättningar och realistiska möjligheter att utveckla sitt språkbruk mot det akademiska mål-
språket. 

En förväntan och önskan om att utveckla sitt språk och att lära sig skriva på ett annat sätt 
än tidigare framkom i enkätsvaren. Denna ömsesidiga önskan om skrivutveckling är en resurs 
för både lärare och studenter, och den borde tillvaratas i diskursen. Inskolning i ett akademiskt 
språkbruk är således inte enbart lärosätets behov och krav. En kreativ diskussion och under-
visning om det diskursiva skrivandet som en del i alla kurser, inte enbart i skrivkurser, och 
genom hela utbildningen kan vara ett sätt att möta och ta tillvara studenternas förväntan. Det 
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är dock angeläget att sådan undervisning inte enbart fokuserar på formella krav utan går under 
ytan och skapar förståelse för varför diskursens krav och förväntningar finns. För att både 
lärare och studenter ska komma bort från ytgranskning anser jag i likhet med Hood (2004) att 
begreppet skribentroll kan vara användbart för att skapa större förståelse för den akademiska 
diskursen bland nybörjarstudenter. En medvetenhet om de olika rollerna skulle kunna fungera 
som ett stöd för studenterna i att göra det som förväntas och för examinerande lärare att be-
döma och ge respons på examinationsuppgifter. Begreppet skribentroll skulle kunna användas 
pedagogiskt för att skapa förståelse för det akademiska skriftspråket i såväl särskilda skriv-
kurser som i ämneskurser och i stödinsatser i språk- och studieverkstäder.  

När lärare i högre utbildning uttrycker institutionens, lärosätets eller diskursens krav och 
förväntningar på studenters språkanvändning kan man inte förvänta sig att de medvetet funde-
rar över vilka lexikogrammatiska strategier studenterna har tillgång till. Eftersom gymnasie-
kurserna i svenska och svenska som andraspråk likställs för behörighet till högskolestudier är 
det inte heller förvånande att lärare utgår från att alla studenter i princip har fått tillgång till 
samma språkliga strategier. Det finns med andra ord en risk att andraspråksperspektivet glöms 
bort, då nya krav och förväntningar på språkanvändning introduceras liksom då examinations-
frågor formuleras. 

Trots uppnådd behörighet för högskolestudier har inte alla andraspråksstudenter tillgång 
till de språkliga redskap som behövs för att kunna inta diskursens olika roller och därigenom 
möta diskursens krav. För att kunna stödja alla studenters språkutveckling behövs en större 
medvetenhet bland högskolelärare om svenska som andraspråk och om vad det innebär att 
studera på ett andraspråk. En sådan större medvetenhet skulle resultera i större förståelse för 
vilka andraspråksdrag som har betydelse för diskursens skribentroller och språkfunktioner 
men också för vilka som har mindre relevans. Det skulle ge lärare redskap att inte enbart på-
peka att ett visst förhållningssätt förväntas utan också att visa hur det språkligt manifesteras 
och uppmärksamma studenterna på de lexikogrammatiska redskap som de kan utnyttja för att 
blir framgångsrika och klara sig i högskoleutbildningen. Genom att lärarna uttrycker sina för-
väntningar explicit kan fokus vid bedömning flyttas från korrekthet till funktion, vilket skulle 
ge bättre förutsättningar för båda parter att fullgöra sina uppgifter som lärare respektive stu-
denter. 

I början av 2015 aktualiserades uppdraget att bredda rekryteringen till högre utbildning på 
nytt, vilket gör det än mer det angeläget att öka kunskapen om andraspåksstudenternas möte 
med högre utbildning. Dessutom har sedan materialet samlades in en ny läroplan för gym-
nasieskolan (Gy 2011) införts. I ämnesplanen för svenska och svenska som andraspråk be-
tonas språket som redskap för fortsatta studier och kunskapsinhämtande: ”Ett rikt språk är en 
förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och 
arbetslivet” (Gymnasieskola 2011). I övergången mellan gymnasiestudier och högre utbild-
ning tillkommer nya funktionella aspekter på språkanvändning för att motsvara den akademi-
ska diskursens krav. För att gymnasieskolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag att rusta eleverna 
för fortsatta studier krävs dialog och utbyte med högskola för förståelse för diskursens krav. 
En sådan dialog skulle också skapa större förståelse bland högskolans lärare för vilka kom-
petenser nybörjarstudenter har med sig och vilka skillnader som kan finnas mellan behörigas 
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språkliga förutsättningar beroende på om de är förstaspråksstudenter eller andraspråksstuden-
ter.  
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SUMMARY 

The number of students who use Swedish as a second language for their studies is increasing 
in Swedish Higher Education. This is a consequence of the fact that more upper secondary 
school students come from a foreign background and of the task of the universities to work 
for widening participation in Higher Education.  

In spite of the increasing number of students using Swedish as a second language there is 
not much research on the use of L2 in Higher Education or the success of L2-students. One 
reason can be that the group is difficult to identify since language background is not a factor 
which is registered in the national statistics of students. L2-students are to be found within the 
wider group “students with a foreign background”. As a contribution to a better understanding 
of the use of language of L2-students in a Swedish context, I have looked at how students in 
their first year in a social science undergraduate programme meet an academic discourse and 
its demands on academic writing. The study is a text analysis which looks at the use of 
language in take-home examinations consisting of the instructions and questions of the 
teachers, the answers of the students and the results. The questions of the study are:  

1. What language functions and what voice roles are embedded in questions in take-home 
examination for first year students on a social science undergraduate programme? 

This question is answered by analysing the wording of the questions and the criteria for 
assessment in take-home examinations. The results of this analysis constitute the basis for my 
second research question:  

2. How do first-year students with Swedish as their first or second language adapt their 
answers to the language functions and voice roles requested?  

 I analyse the answers written by students who define Swedish as their first or second 
language, and I discuss the similarities and the differences in their strategies to meet the 
requirements. In order to study how L2-students meet the requirements of adaptation to the 
language of the discourse, my third research question is:  

3. What voice roles do L2-students use in their examination answers?  

I answer the question by a deeper analysis of some texts written by students with Swedish as 
their second language.  
The theoretical framework is based on sociocultural theory, systemic functional linguistics, 
Academic Literacies and critical discourse analysis. The main conceptions of the study are 
language functions and voice roles. The language functions are the active verbs required in 
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the instructions for the tasks and questions. The verbs are related to the cognitive levels of 
Bloom’s taxonomy. 

The analysis of which voice roles are used and required in the instructions, and used in the 
answers, draws upon Hood’s (2004) description of voice roles. Following Hood I study the 
use of the following voice roles: the Observer voice, the Investigator voice and the Critic 
voice. The latter two are discursive roles and construct the Researcher role.  

 In the analysis I study the language functions and voice roles in the texts of the students in 
the light of Ivanič’s (1998) expressions of identity: autobiographical self, discursive self and 
self as author. 

 The group consisted of 31 students, 12 L1-students and 19 L2-students and 5 of the L2-
students formed a group for close analysis of their answers to two essay questions. The 
material was collected in the academic year of 2010/2011 and consists of the instructions and 
questions of four take-home examinations and the answers of the students and their results. I 
have also analysed documents like the programme syllabus and course syllabi as background 
material. Two of the four take-home examination were chosen for close analysis. The answers 
of students to four of the questions in these two take-home examinations formed the basis for 
the analysis of the language use of the students. 

The collected texts of the students consist of 96 answers in total, out of which 50 are 
included in the overall analysis and 10 of these are also included in the close analysis. 

The studied take-home examinations consist of general instructions for how to answer the 
exam and also further instructions for each question. The questions are of three different 
types: short questions, longer questions and essay questions. In the instructions for the take-
home examination, there are clear demands for an adaptation to an academic discourse. In 
these general descriptions, an expectation of all the three voice roles of Hood is included but it 
is the Researcher voices as Investigator voice and Critic voice, which are explicitly asked for. 

The three voice roles are also asked for in the different phrasing of the questions but they 
are not explicitly asked for. Not all questions have to be answered in all the roles. It is the type 
of question that implies which voice role or voice roles the students are expected to use in 
their answers. The short questions can be answered in the voice role of the Observer and the 
longer questions implicate the voice roles of the Observer and the Investigator but to a certain 
extent also that of the Critic, whereas the essay questions require the students to use all the 
three voice roles in their answers. This means that the demand for the Researcher voice in the 
general instruction does not apply to all the different parts of the take-home exam, which can 
be confusing for first year students. 

The language functions asked for in the exams represent all the six cognitive levels of 
Bloom’s revised taxonomy. However, each separate exam does not include all levels. 
Gradually there is a progression from the lower towards the higher levels. It is also possible to 
see a connection between the type of questions and language functions and thus a cognitive 
level. The short questions are used for the lower levels, essay questions are used for all levels. 
The language functions that occur most frequently and in different types of questions are to 
explain or describe something, and also to reason about something. 
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Based on the results of the analysis of the instructions and questions, a clear picture 
appears of what is asked for in the exam and what the students are expected to do to pass the 
exam.  

On the basis of these results I analyse the students’ answers, especially the language func-
tions: to explain, to define, to refer to, to reason about and to reflect on. An analysis of 
language functions is made on the answers to one short question, one longer question and one 
essay question in the first take-home exam and, finally, one essay question in the fourth take-
home exam. The questions are chosen because the five language functions which I have 
identified as particularly relevant are asked for in them. 

I can see that the answers of the two different groups of students show greater similarities 
than differences, overall. The answers are more colloquial and personal than academic. 
However, the texts demonstrate more interim language traits which illustrate that the students 
are aware of the academic language and strive to acquire the language of the discourse. The 
results are comparable with the results of studies of L2-students in the undergraduate English-
speaking academic discourse (Hyland 2004, Ivanič 1998, Schleppegrell). 

Not surprisingly, I found that the language functions that are higher in Bloom’s taxonomy 
are more difficult for the students. Level 4 – analysis – seems to be a critical level for many 
students but particularly for L2-students. The level of analysis is also the level that Rienecker 
& Stray Jørgensen regard as the lowest level for a good academic essay (2013: 48). Thus, the 
level is central to the academic language.  

 In addition to the three voice roles defined by Hood, the Observer voice, the Investigator 
voice and the Critic voice, I was also able to identify the voice roles of the debater, the 
experiencer and the learner.  

Crucial to the voice roles is whether they are taken by the student’s autobiographical self 
or discursive self. The experiencer and the learner are interim roles, which lie between the 
autobiographical and the discursive self and are not explicitly asked for in the instructions. 
For the student who is not familiar with the discourse, instructions to “reflect”, “reason about” 
and “give examples of your own” can imply that it is the voice roles as experiencer and 
learner which are required. The voice roles differ from the required ones by being taken from 
the students’ autobiographical self rather from their discursive self, as expected. When a voice 
role is taken by the students’ autobiographical self instead of the expected discursive self, new 
voice roles emerge and the text becomes less functional. The same effect arises when the 
wrong strategy, for example the choice of language function, is used to demonstrate a certain 
voice role. 

A further observation is that the phrasing of the questions is crucial to which language 
functions and voice roles appear in the answers of the students. Some phrasings of questions 
lead the students in the wrong direction. For example, yes/no questions result in answers that 
resemble argumentative texts on lower levels in the educational system rather than the 
expository texts that are expected in the academic take-home examinations. The students have 
not understood the difference between arguing on an upper secondary school level and 
arguing in an academic context, nor have they understood the academic meaning of reasoning. 
The differences between L1- and L2-students’ adaptations to the demands of the discourse 
can be linked to which voice roles they take in the text and how they use their own voices in 
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the texts. The results also show that even if both groups of students use a more colloquial 
language than expected, the L2-students, as a group, are closer to colloquial language and to 
the autobiographical self in their use of language than L1-students. 

I have noticed that the use of language of the students in the form of voice roles and the 
adaptation to the required language functions are crucial to how well the texts function in their 
context. This probably influences how the texts are assessed and, thereby, how well the 
students succeed in their studies. A challenge for teachers is to give both new and experienced 
students adequate conditions and realistic opportunities to develop their use of language 
towards the academic target language. However, it is important that such teaching does not 
focus only on formal demands but goes below the surface of the text and creates an 
understanding of the reasons for the demands and expectations of the discourse in order to 
secure a common understanding of what is required in the examinations. The results in this 
study imply that teaching based on the levels of the taxonomies, expressed as language 
functions and the voice roles, can be a way to support the students in their acquisition of the 
academic discourse. 
 
Translated by Anna Maria Staaf Wernheden 
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BILAGA 1- STUDENTENKÄT 

Enkät till studenter på Mångfaldsprogrammet 2010-10-2 
För min licentiatsavhandling gör jag en undersökning av studenters skrivande och möte med högre utbild-
ning och ber dig fylla i denna enkät. 
 
Fyll i eller markera det alternativ som gäller dig! 
 
Ålder ___________  Kön Kvinna  Man  
 
 
Tidigare utbildning 

x Gymnasium: program ____________________________________Examen år______ 
 

x Högskoleutbildning ____________________________________________________ 
 

x Land________________________________________________________________ 
 

x Annan utbildning, ange vilken____________________________________________ 
 

Ev. yrkeserfarenhet 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Språk 

x Vilket är ditt första språk/modersmål?______________________________________ 
 

x Vilket språk använder du mest i din vardag? 
 

Offentligt (utbildning, arbete etc) ____________________________________________ 
 
Privat (i hemmet, bland vänner etc)___________________________________________ 

 
 
Hur fick du din behörighet i svenska? 
 
Sv B Sv 2 B  TISUS  Reell kompetens 
 
 
Tror du att du kommer att skriva mycket under din utbildning och i ditt kommande yrkesliv? 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Vilka texter tror du att du kommer att skriva? 
 
 

 
 

 
Vad har du för förväntningar inför och tankar om skrivandet på högskola? 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Under min undersökning vill jag gärna ta del av några av de texter du skriver under ditt första år och 
kanske träffa dig för att tala om hur du ser på skrivandet och högre utbildning. När jag skriver om 
undersökningens resultat kommer du att vara anonym. Jag hoppas du vill vara med i min undersökning. 
 

Ja, jag vill delta i studien och ger mitt medgivande till att texter jag skriver under min 
utbildning får användas i studien. 

 
Nej, jag vill inte delta i studien (namn: _______________________) 

 
Om du vill delta ska du ange ditt namn och din e-postadress här: 
 
Namn ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
e-post ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Tack för din medverkan! 
Patricia Staaf, Malmö högskola/Linnéuniversitetet 
e-post: patricia.staaf@mah.se 
Handledare: Gunilla.byrman@lnu.se 
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BILAGA 2 - HEMTENTORNAS FRÅGOR  

Första hemtentan 
 

Del 1. Kortfrågor 
– varje fråga besvaras med maximalt 25 ord (ca). 2 p/fråga 
 

1. Hur kan man definiera begreppet MÅNGFALD? 
 

2. Varför fungerar SAMHÄLLET (inte)? 
 

3. Vad menas med SOCIALISERING? 
 

4. Vad menas med att vi idag lever i en tid av GLOBALISERING? 
 

5. Vad är KULTUR? 
 

6. Vad är en STEREOTYP? 
 

7. Vad är NATIONALISM? 
 

8. Hur kan man definiera begreppet ETNICITET? 
 

9. Hur kan man förklara begreppet OLIKHETSPARADIGM? 
 

10. Vem är BERTIL SUNDÉN? 
 

 

Del 2. Litteraturfrågor 

– varje fråga besvaras med maximalt 100 ord. 5 p/fråga 
 
 

1. Enligt Rolf Lidskog och Fuat Deniz finns det en skillnad mellan en 
KULTURKROCK och en KULTURKONFLIKT. Redogör för och resonera kring 
denna (eventuella) skillnad. 
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2. ”…vi är alla mångkulturella…”, skriver Ruth Illman och Peter Nynäs (s. 40)… 
Vad menar de med det? 

 
 

3. Redogör för och resonera kring Jonas Stiers uppdelning av den mänskliga identiteten 
i olika FÖRSTÅELSENIVÅER. Glöm inte att försöka besvara den grundläggande 
frågan: Vad är identitet? 

 
 

4. Enligt Moa Matthis präglas Sverige och många andra västerländska nationer 
fortfarande av ORIENTALISMENS VÄRLDSBILD. Redogör för hur denna 
världsbild ser ut – och resonera kring något konkret och nutida uttryck för den. 

 
 

5. Bland andra Abram De Swan, Rolf Lidskog och Fuat Deniz samt Christian Catomeris 
skriver på olika sätt om (den svenska) nationalstatens framväxt, form, strukturer och 
mekanismer. Redogör för vad en NATIONALSTAT är och hur MAKT utövas inom 
den. Försök också att resonera kring ”vilken betydelse nationalstaten har för den 
kulturella mångfalden i ett samhälle” (Lidskog och Deniz 2009:82). 

 

 

Del 3. Fördjupningsfrågor 

– varje fråga besvaras med maximalt 500 ord.10 p/fråga 

 
1. Visar idrotten vägen till etnisk mångfald och integration? 

- Besvara frågan genom att resonera kring sambandet mellan sport, mångkultur och 
nationalism. Anknyt till relevanta delar av kurslitteraturen – men även till något nutida 
exempel.  

2. Innebär mångkulturalism att kvinnor kommer i kläm? 
- Besvara frågan genom att resonera kring den samtida debatten i Sverige och Europa 
om hijab, ”hedersvåld” eller ”tvångsgifte”. Förhåll dig gärna till Susan Moller Okins 
tes om mångkulturalismens konsekvenser – men även till andra relevanta delar av 
kurslitteraturen.  

3. Är mångfald lönsamt? 
- Besvara frågan genom att resonera kring de olika synsätt som finns när det gäller 
strävan efter ökad mångfald i arbets- och näringslivet. Utgå gärna ifrån något konkret 
exempel eller en ”riktig” organisation. Anknyt till relevanta delar av kurslitteraturen, 
särskilt gärna Mlekov och Widells bok. 
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 Andra hemtentan 
 
Samtliga uppgifter nedan baserar sig på dokumentet ”Omvärldsanalys för Piteå kommun”. 
Du finner dokumentet i mappen ”tentamen” på It´s learning. 

 
Del 1: 
Läs dokumentet ”Omvärldsanalys för Piteå kommun” och besvara nedanstående frågor 
med hjälp av relevant kurslitteratur.  

 
1. I omvärldsanalysen som Piteå kommun genomfört nämns ett antal olika 

omvärldsanalytiska metoder. Beskriv med maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg 
innebörden av Swot-analys. 

 
2. I omvärldsanalysen som Piteå kommun genomfört nämns olika sätt att räkna demografiska 

olikheter (sk. mångdfald) i omvärlden, exempelvis tas kommunens medelålder upp. Ett 
annat sätt att räkna är att tala om medianvärde. Beskriv med maximalt 1500 tecken 
inklusive blanksteg hur medianvärde kan brukas för att manifestera makt i exempelvis 
en omvärldsanalytisk rapport. 

 
3. Beskriv med maximalt 1500 tecken inklusive blanksteg de fyra källkritiska principerna ur 

Thuréns "Källkritik". Kontrollera sedan (i den mån det är möjligt) de källor som åberopas i 
Piteå kommuns omvärldsanalys enligt principerna. 

 
4. Källorna åberopade i Piteå kommuns omvärldsanalys är främst s.k. kvarlevor eller 

åtminstone görs det anspråk på det. Beskriv med maximalt 1500 tecken inklusive 
blanksteg alternativa källor, alltså vilka berättande källor tycker du skulle kunna 
användas. Motivera ditt svar! 

 
 
Del 2: Läs dokumentet ”Omvärldsanalys för Piteå kommun” och besvara nedanstående 
frågor med hjälp av relevant kurslitteratur.  
 

1.  omvärldsanalysen som Piteå kommun genomfört nämns att de arbetat med 
trenddiskussioner. Beskriv kortfattat innebörden av trendanalys enligt relevant 
kurslitteratur. Diskutera sedan trendanalys i ljuset av att dra slutsatser av omvärlden 
utifrån deduktion respektive induktion. Observera att du för denna fråga maximalt får 
bruka 5500 tecken inklusive blanksteg. 

 
2. Diskutera med maximalt 5500 tecken inklusive blanksteg vikten av relevant kontext 

utifrån Robert B. Marks. Vilka kontexter ställs rapporten mot? Är det relevanta? Saknas 
någon? Motivera! 
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Tredje hemtentan 
 FRÅGA 1 

Boken Globaliseringens dimensioner av Håkan Törn tar upp fenomenet globalisering. Förklara bokens 

syfte! Välj sedan tre aspekter som han menar är kopplade till globaliseringsprocesser (tex. politiska, 

ekonomiska, kulturella, ekologiska (risk), kommunikationstekniska (transport av varor/människor 

samt information), migration och diaspora) och förklara hur de kan kopplas till globalisering. Avsluta 

med att ge exempel på detta (från boken eller egna). 

 

FRÅGA 2 

I boken När kunden är kung av Lindqvist & Lindqvist handlar del 1 om förändrade arbetsförhållanden 
på Flextronics i Karlskrona. Beskriv dessa förändringar och förklara dem med hjälp av teorier om 
globalisering, nyliberalism, modernitet och marxism. 

 

FRÅGA 3 

I boken När kunden är kung av Lindqvist & Lindqvist handlar del 2 om en transnationell sexmarknad. 
Beskriv syftet med denna del av boken! Koppla sedan den sexmarknad som beskrivs med teorier om 
globalisering och senmodernitet. Koppla den också till någon av de teorier som du finner i kapitel 7 
”Feministisk teori” i boken Moderna samhällsteorier av Månsson. 

 

 

FRÅGA 4 

I seminarieuppgiften om Staden i omvandling tas Goffmans termer front stage/back stage upp. Beskriv 
den samhällsvetenskapliga teoretiska tradition samt riktning som Goffman befinner sig inom!  

 

FRÅGA 5 

Välj själv ett område som ni läst om i tidigare kurser eller som du har ett eget intresse av. Förklara hur 
detta samhällsfenomen har förändrats över tid och välj en teori från Månsson Moderna 
samhällsteorier som skulle kunna förklara fenomenet och dess förändringar. 
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Fjärde hemtentan 
 

DEL 1 - utlämnad vid kursstart 
ESSÄFRÅGA 1, KLASS 9A  

I Sveriges televisions dokusåpa Klass 9A får vi följa elever och lärare i Mikaelskolan i Örebro där 
resultaten är låga och där en stor andel av eleverna riskerar att inte få behörighet till gymnasiet då 
de inte har godkända betyg i kärnämnena. 

Hur ramas problemet/problemen in? Hur förklaras problemet/ problemen? Vilken tolkning 
föreskrivs? Vem har tolkningsföreträde? Finns där förklaringar/tolkningar som är i konflikt med 
varandra? Vilka andra möjliga tolkningar eller synsätt utesluts? Vad lämnas oproblematiserat? 

Skriv en reflekterande essä på 2 A4sidor (Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd) där du 
analyserar inramningen av problemet/problemen i Klass 9a. Fläta in en definierande diskussion av 
tre av följande begrepp i din diskussion (diskurs, essentialism/determinism vs. social 
konstruktivism, kategori, position, identitet, normalitet, social grupp, klass, etnicitet, ras, genus) 
och referera till valda delar av kurslitteraturen. 
 

ESSÄFRÅGA 2, SJÄLVREFLEKTION  

Återvänd till den självreflektion du skrev alldeles när programmet startade och som finns sparad i 
din portfolio. Analysera de sätt varpå du beskriver din identitet med hjälp av de analytiska kunskaper 
du har tillgodogjort dig under kursen. Använder du dig av sociala kategoriseringar i din beskrivning 
av dig själv? Beskriver du din tillhörighet till olika sociala grupper? Vilka? Hur? Skriv en 
reflekterande essä på 2 A4sidor (Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd). Fläta in en 
definierande diskussion av tre (dock inte samma som i essäfråga 1) av följande begrepp i din 
diskussion (diskurs, essentialism/determinism vs. social konstruktivism, kategori, position, identitet, 
normalitet, social grupp, klass, etnicitet, ras, genus) och referera till valda delar av kurslitteraturen. 
 
DEL 2 – utlämnas den 18 mars 

 
MELLANFRÅGOR 
Mellanfråga 1 (1 A4 sida, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd) 6 poäng 

 
¾ I temanumret om social kategorisering med historiska perspektiv diskuterar flera forskare 

kategorisering utifrån ett maktperspektiv. Vad innebär det? Diskutera på vilket sätt 
kategorisering kan vara nödvändigt! Ge exempel! 

 
Mellanfråga 2 (1 A4 sida, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd) 6 poäng 

 
¾ Diskutera utifrån litteraturen (Grönvik och Grue) hur "funktionshinder" kan förstås som en 

social kategori snarare än en individs personliga/medicinska egenskap. 
 
Mellanfråga 3 (1, 5 A4 sida Times New Roman, 12 punkter, 1,5 radavstånd) 8 poäng 
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¾ Koppla diskussionen i Sociala Positioner kring “reduktionism/autonomi kontra 

komplexitet” till Hübinette och Tigervalls studie Adoption med Förhinder. Kan man säga 
att studien är reduktionistiskt, varför? Kan man säga att studien visar på komplexitet, 
varför? Ge exempel! Resonera kring de möjliga skälen till att författarna valt vad du anser 
vara antingen ett spår karakteriserat av reduktionism/autonomi eller ett spår karaktäriserat 
av komplexitet. 

 

KORTFRÅGOR (samtliga frågor 0,5 A4 sida vardera, Times New Roman, 12 punkter, 1,5 
radavstånd)) 3 poäng vardera 

¾ Kortfråga 1. Vad är biopolitik? 
 

¾ Kortfråga 2. Varför bör man inte, enligt kritisk rasforskning, ordna ras under 
etnicitetsparadigmet? 

 
¾ Kortfråga 3. Beskriv forskningsfältet kritiska vithetsstudier. 
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BILAGA 3 – ADRIANAS TEXTER 

Provsvar 1, första tentan 
Jag anser att idrott kan vara vägen till integration men att det inte alltid är lika lätt att bli en 

del av samhället bara för att man idrottar. Bor man i invandrartäta områden har man kanske 

inte lika stor chans at komma in i samhället eftersom man troligtvis inte umgås med eniska 

svenskar utan med människor som har utländsk bakgrund. Samtidigt anser jag att människor 

som bor i dessa områden är mer integrerad än människor som inte gör det. De bor på områden 

där man möter människor från världens alla hörn och på sätt och viss blir mer kulturellt 

vetande om andra. Människor som väljer att bo på ett område som är homogent går minste om 

detta om blir på sätt och viss ”instängda” från omvärlden. När man lever i ett samhälle som är 

mångkulturellt är det viktigt att vara en del av det och inte ”frysa” ut det som man anser vara 

annorlunda. 

 

I rapporter visare idrott vägen menar många ungdomar at de spelar en viss sport eftersom de 

anser att sporten är den enda utvägen. Många menar att de känner press för att lycktas 

eftersom allt annat känns misslyckande. De känner att samhället är orättviss och att deras 

möjligheter är begränsade. I detta fall verkar det som att dessa ungdomar söker sig till sporten 

eftersom de finner den tryggheten och gemenskapen som de behöver. De har en tydlig 

struktur att gå efter och vet vilka regler som behövs för at 

 

De blir alltså inte mer integrerade för de sportar utan de blir istället en grupp som tycker om 

att göra samma sak. Gruppen i sig kan vara uppdelad trots deras gemensamma intresse. Det 

kan finnas klass skillnader som gör att somliga inte kan delta i olika aktiviteter vilket bidrar 

till att de får en mer underordnad status inom gruppen. Nationalitet kan också bidra till att 

gruppen blir uppdelad. Många gånger söker man sig till människor som har samma etniska 

ursprung som en själv. Det finns en risk att ”vi och ”dem” känslan förstärks. 
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Jag anser att idrott kan vara en ”mötesplats” för människor oavsett etnicitet, kön eller klass. 

Idrotten skapar möjlighet till integration till en viss nivå samtidigt handlar det också hur man 

själv är som individ och hur man är villig att hantera olika kulturer. Är man öppen för andra 

kulturer kan man både som svensk och invandrare ta del av dem och lära sig om hur andra 

fungerar. Detta kan göra att både svenskar och invandrare integreras i varandras kulturer och 

därmed minskar risken för kulturkrockar, fördomar och bidra till att mångfalden växer. 

 

Som jag tidigare nämnde så kan en grupp vara väldigt splittrat trots att man har gemensamma 

intressen i detta fall sporten. Det är också därför som jag anser att man kan integreras genom 

idrotten till en vis nivå. När en grupp skapar gränser mellan människor bidrar det till att 

medlemmarna inom gruppen tar avstånd från varandra vilket medför att mångfalden inom 

gruppen inte bres ut utan istället minskas. 

 
Provsvar 2, fjärde tentan 

 
Problemen kring klassen definieras med att eleverna har dåliga betyg samt att lektionerna inte 
fungerar korrekt. Skolan har därför tagit hjälp av tre pedagoger som ska medverka att eleverna 
uppnår betygen som krävs för att komma in på gymnasiet. I min essä kommer jag att diskutera 
om metoderna som pedagogerna anser är viktiga för att elever ska prestera bättre i skolan och 
delvis vara kritiska mot dem. Kan tre pedagoger verkligen svaren på allt? Om inte, hur man 
då tolka på skolsituationen idag? 

 
 I min essä har jag valt att använda tre olika begrepp. Diskurs- ett begrepp som hänvisar till 
mönster, ordningar, sätt att tala och förstå världen.( Föreläsning). Kategori- Begreppet social 
kategori avser en mängd människor vars omfattning varvs omfattning och karakteristiska 
bestäms av den som definierar kategorin. ( Sociala kategoriseringar, Hedin & Tyden) Position 
– social komplex, ingripandet av såväl individernas subjektiva identifieringar med kategorier 
som hur bemötandet och resursfördelning sker utifrån omgivningens bedömning av 
kroppsliga tecken.( Chancer & Watkins, sociala positioner:7) 

  
Skolan har valt att använda sig av en diskurs som är präglad av de tre pedagogernas syn om 
hur undervisningen i skolan bör vara. Fokuset ligger mest på hur lärarna undervisar och vilka 
metoder som bör användas och tillämpas. Men också på, hur barnen på bästa sätt kan ta an sig 
den kunskap som behövs. Pedagogerna som är hög positionerade inom skolfrågor, utgår från 
olika diskurser som de anser ska tillämpas av lärarna för att denna möjlighet ska förverkligas. 
En av dessa diskurser är att läraren ska vara självsäker och bestämd i sin undervisning som 
därmed en givande faktor för att väcka barnens intresse i ett visst ämne. Diskursen handlar 
även om att ge eleverna den extra stöd och de rätta förutsättningarna som behövs för att de ska 
nå målen. I programmet får vi även lära känna eleven Ludwig som har haft stora besvär med 
mattematiken sedan början av skolgången. Att Ludwig har sådana svårigheter stämplas av 



 

 

138 

pedagogerna som att rektorn och lärarna inte gjort sitt jobb för att han ska få den stöd och 
hjälp han egentligenbehöver. 

 
I programmet är det endas pedagoger som har tolkningsföreträdde. De tolkar omgivningen 
och sedan använder sig av diskurser som de anser är bäst för att barnen. Starvos pedagogen 
del 5 uttrycker sig så här: ”Lärarna måste få hjälp att bli bra lärare men å andra sidan hur 
många barn ska vi offra på grund av att vi har inkompetenta lärare”. Att endast skylla på 
läraren och inte ge utrymme för andra orsaker till att elever presterar dåligt, anser jag vara ett 
ensidigt och förenklad problem som Starvos utnämner. Pedagogerna kategoriseras som 
allvetande personer samtidigt som lärarena kategoriseras som okunniga och inte tillräckligt 
bra för att undervissa. Utifrån denna synvinkel får man en bild av att elever och föräldrar i 
allmänhet är ”hjälplösa”. Att det inte finns mycket som de kan bidra med då felet egentligen 
ligger på skolan och dess lärare. I programmet får vi även möta Ludwigs mamma som 
uttrycker sig så här angående sin sons situation i skolan: 

  
”Om inte lärarna hör av sig så tror man allting går bra. Vi får endast prata med mentor och har 
därför ingen möjlighet att förstå hur de andra lärarna tänker kring andra ämnen. ”.  

 
Här positionerar Ludwigs mamma sig själv som ”hjälplös” då hon inte har möjligheten att 
prata med andra lärarna kring sin sons situation. Att positionera sig själv på detta sätt tycker 
jag är fel . Det är även en diskurs som utelämnas av pedagogerna då deras fokus ligger på 
lärarna. Jag anser, att pedagogernas grundtänkande och själva motivet om att hjälpa elever att 
höja betygen är en god intention i sig. Men jag ifrågasätter deras sätt att kritisera lärarna. Att 
säga att lärarna inte är kompetenta är ett förenklat problem som utgörs av pedagogerna. 
Problemet med dagens elever och skolor är större än så. Det krävs också att skolans 
huvudmän, politiker och skolledningar tar sitt ansvar. Ge lärarna och eleverna rätta 
förutsättningarna med tid och resurser. 
(http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article8462704.ab) 
 
Men också att föräldrarna tar sitt ansvar och är en aktiv förälder kring barnens situation. Att 
eleverna vissast en förbättring inte behöver nödvänligviss betyda att det är pedagogernas 
insatts som är den enda faktor till framstegen. En annan faktor kan vara elevernas 
medvetenhet om att programmet sett av tusentals tittare. Vilket också kan vara en 
medverkande kraft till att göra sina läxor och studera ännu mer. Anledningen till varför jag 
har valt att vara kritsikt mot dessa pedagoger är för att jag oroar mig för dessa elever och 
andra elever i en liknande situation. Dessa problem har blivit allt vanligare i svenska skolor 
idag och något måste göras. Jag tror inte att tre pedagoger kan ha mycket inverkan. Dessa 
förändringar som eleverna gjort tror jag är kortsiktiga och kommer därför på långsikt inte vara 
givande för dem. Vill man få fullständiga och självständiga individer som klarar sig i 
samhället, borde det finnas mer resurser samt en ändring i det svenska systemet. Samt att 
politiker medverkar och bidrar till förändring för att få välfungerande skolor runt om i landet. 
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BILAGA 4 – BESJANAS TEXTER 

Provsvar 1, första tentan 

 
1. Visa idrotten vägen till etnisk mångfald och integration? 

- besvara frågan genom att resonera kring sambandet mellan sport,mångkultur och 

nationalism. Anknyt till relevanta delar av kurslitteraturen – men även till något 

nutida exempel. 

 

”Ibland upplever ungdomarna att de behandlas annorlunda på grund av sin 

migrationsbakgrund och åter i andra sammanhang menar de att idrotten är en frizon 

som enbart tar hänsyn till talang och individualitet, att idrotten är etnisk blind"3 

Det ungdomarna avser är att så fort man visar att man är bra på något då integreras 

man automatiskt in i samhället. Är man inte bra på något då klassas man som 

outvecklad, invandrare som håller hårt i sin kultur och tradition. Samhället tjänar 

således inget på sådana personer. 

 

I Sverige och i många andra nationer har det i dagsläget blivit mer vanligt att sälja och 

köpa spelare från andra länder, på så sätt har det blivit mer blandade etniciteter. Ute på 

t.ex. fotbollsplanen så har många spelare olika etniska bakgrund, dem är alltså olika 

men samtidigt ändå lika. De har något gemensamt, och det är att när spelarna springer 

ut på planen, så har alla samma mål VINST! Och för att kunna uppnå det, så måste 

alla spelarna samarbeta oavsett kultur, religion, hudfärg och sexuell läggning. Man är 

alltså etnisk blind. 

 

Samtidigt som man ser många positiva bilder i idrotten, så ser man även en stor 

negativ bild. Och det är att när t.ex. Zlatan Ibrahimovic gör bra ifrån sig ute på planen 
                                                             
3 Etnisk mångfald och integration – visar idrotten vägen? 
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då klassas han plötsligt som svensk, då står det på tidningarna ” Den svenske 

zlatan…”, men så fort det inte går lika bra för honom då står det bara ” Bosniske 

spelaren zlatan…” ordet svensk används alltså inte där, för så fort han inte är duktig då  

klassas han som invandrare. För nationen ser dig själva som högt stående och duktiga, 

medan invandrarna klassas som outvecklade och dåliga.  

  

Man kan se nationalismens uppkomst inom idrotten då många ”Svenskar” visar sin 
stolthet och tillgivenhet för nationen fast dem ändå inte i grund och botten är så 
patriotiska. Varje gång Svenska landslaget är ute på plan och vinner, så sjunger alltid 
fansen Sveriges nationallåt, de har även på sig gult och blått. Det tycker jag är bra. Det 
är absolut inte rasism, många ser det som rasism. Man ska få lov att vara stolt över sitt 
land. Om alla andra ska respektera Sveriges nationallåtar och deras färger och klädsel 
då borde Svenska folket också acceptera invandrar folkets låtar och tradition klädsel 
som t.ex. Niqab. Vi lever i ett demokratiskt och rättvist land. Låt oss bli ett bra  
exempel för andra länder! 

 
Provsvar 2, fjärde tentan 
Klass 9:A 
I Mikaelskolan i Örebro spelades det in en dokumentär om klass 9:A. Där ett projekt startades 
tillsammans med pedagoger och lärare. Klass 9:A är en klass där mer än 30% av klassen är 
underkända på mer än 50% av skolämnena. Detta anses vara en stor katastrof, därför har 
pedagoger kallats in. Det som ska tas upp i denna text är bland annat varför klass 9:A inte är 
godkända på alla sina ämnen och var ligger problemen egentligen. Hos eleverna eller hos 
lärarna? Vilka konflikter uppstår? Görs det kategoriseringar, utnyttjas positioner och 
förändras identiteter under dokumentärens gång? 
Problemet i klass 9:A är att eleverna är väldigt stökiga , omotiverade, onåbara detta 
sammankopplas med lärarna. Lärarna lägger inte ner tillräckligt med energi till att motivera 
dessa elever, vissa av lärarna är för snälla och vissa helt oengagerade. Man som lärare måste 
kunna säga ifrån och samtidigt kunna ställa sig i samma nivå som eleverna.  
Konflikterna som väldigt tydligt uppstådd i dokumentären. Var framförallt mellan pedagogen 
Gunilla och matematik läraren Johnny. Gunilla fick delta i en av Jonnys lektioner och efter 
lektionen hade Gunilla mycket som hon ville säga till om. Hon ansåg att Johnny var macho , 
att han är för tuff i klassrummet, väldigt fokuserad på hans yttre. Johnny ansåg så klart inte 
det, han tyckte att han dög som lärare och att det inte var hans fel att han inte hade blivit lärd 
om hur man skulle lära andra elever.  
Matematik läraren Johnny hade precis informerat klass 9: A om att det kommer hållas ett prov 
snart. Det han även sa var att: när denna elev är klar, ska hela klassen vara klara(pekade på 
eleven). Ska man då anse att Johnny som lärare har rätt att göra så? Kategoriserade inte 
Johnny denne elev som en av dem sämsta? Sådana kategoriseringar ska inte förekomma på en 
svensk skola. Det Johnny gjorde var klart och tydligt kategorisering.  
Ado en av eleverna i klass 9: A gick på svenska som andra språk trots att Ado behärskade 
språket väldigt bra. Pedagogen Gunilla upptäckte felet direkt och flyttade genast över Ado till 
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vanlig Svenska. Hur kommer det sig att Ado sattes i Svenska som andra språk? Är det 
pågrund av ras? Pågrund av att Ado har en mörkare hy, så ansågs han förmodligen som 
dåligare. Och lärarna på skolan antog att han inte behärskade språket lika bra som alla andra. 
En individ som har mörkare hy har alltid lidit mest och har alltid varit underordnad i 
samhället4 Straight Out of Brooklyn- är en film där man ser vad diskriminering kan göra mot 
människor. Där en ung kille blir utstött från samhället pågrund av sin hudfärg, utan stöd från 
något håll, så vänder han sig till det kriminella livet5. Blir man utstött och klassificerad som 
osmart och dålig på allt, så har man mycket enklare att halka på välfärden. 
”De roller som vi därigenom tilldelas skiljer sig åt i fråga om makt, status och 
förväntningar”6Matematik läraren Johnny utnyttjade sin position som lärare. Han kände sig 
väldigt överordnad och eleverna skulle känna sig underordnade. Man fick en känsla av att 
Johnny hela tiden styrde och ställde, ville eleverna bli godkända då skulle de följa Johnnys 
regler. Det var trots allt eleverna som var dåliga i matematik och inte Johnny. Position är ett 
viktigt begrepp. Man som människa har lätt för att utnyttja en maktposition. Men för att 
eleverna ska förstå och lära sig, så måste man som lärare ställa sig på samma nivå som 
eleverna. Annars når man inte ut med all information. 
Man kom fram till en slutsats där man förstådd att felet låg inte bara hos eleverna. Utan den 
största delen låg hos lärarna, lärarna kunde inte hålla ordning på klassen, de var oengagerade.  
Dokumentären slutade med att det hade uppstått ca 55 höjningar i klassen. Det fanns elever i 
klassen som hade höjts från Icke Godkänd till Väl Godkänd en av dem eleverna var Amina. 
Projektet hade två mål i början av dokumentären och det var att alla elever skulle bli 
godkända och att lyfta upp lärarlaget. De lyckades med sitt projekt ganska bra. Det bästa med 
projektet är att de ska fortsätta förbättra skolan. Matematik läraren Johnny ska fortsätta 
vägledas av Pedagogen Stavros. Pedagogen Thomas ska finnas vid rektorns sida och se till så 
att allting går rätt till. Slutligen, barnen hade inga hopp eller förväntningar. Men allt slit och 
allt kämpande lönade sig till slut, i början såg man ledsna elever men i slutet såg man elever 
med ett glatt leende. Sådana projekt borde startas i flera andra skolor. Så att andra elever får ta 
del av den underbara känslan att känna sig smart och motiverad. 

                                                             
4 Sociala Positioner av Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins s (83) 
5 Sociala Positioner av Lynn S. Chancer & Beverly Xaviera Watkins s (108-109) 
6 Kategorisering och integration av Karin Borevi & Per Strömblad s (8) 
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BILAGA 5 – CELIAS TEXTER 

Provsvar 1, första tentan 
Enligt mig så tycker jag att idrott visar en väg till etnisk mångfald och integration . Jag börjar med att 
dra mig själv som tydligt exempel. Jag kom till Sverige när jag var nio år gammal, kunde ingen 
Svenska, hade inga kompisar, men däremot hade jag flera intressen. Genom att min mamma 
skickade iväg mig på olika aktiviteter så som Basket, Dans och Kör så kunde får möjligheten att träffa 
alla de Svenska barnen men också dem som var precis som mig, hade en annan bakgrund. Genom 
att skicka iväg sin ungdom eller att själv som vuxen gå iväg på olika aktiviteter är en bra väg mot 
integration och etnisk mångfald. Du hamnar inte utanför samhället, utan istället medverkar och 
påverkar och man lär sig att behärska andra etniska bakgrunder samt lär sig det nya språket betydligt 
fortare. Inom idrott läggs det inte så mycket vikt på etnisk bakgrund, utan det handlar om att vinna 
spelet, var sig man spelar/tävlar för Sverige eller inte. 
 
I rapporten etniskmångfald och integration så har Stefan Berg intervjuat flera ungdomar med 
Migrationsbakgrund och säger” ibland upplever ungdomarna att de behandlas annorlunda på grund av 
deras bakgrund, men att i vissa fall så är idrotten etniskt blind och tar bara hänsyn till talang och 
individualitet”5 Då kan man fråga sig frågan; gäller det bara inom idrottsarenan det vill säga planen 
eller gäller det utanför planen också? För att dra Zlatan som exempel så kan man tydligt se att när han 
spelar för det svenska landslaget så lägger media och andra väldigt mycket fokus på hans etniska 
bakgrund. Han måste göra bra ifrån sig på det som han är duktig på, spela fotboll, så hyllas han och 
beröms som den Svenska Zlatan som gjort bra ifrån sig. 
 
För att dra ett annat exempel, så har vi den kända brottaren Ara Abrahemian som är varken född eller 
uppvuxen i Sverige. Fokusen på hans etniska bakgrund spelar inte lika mycket roll, då Sverige kanske 
tjänar på att hylla honom som Svensk och uppmuntra han etniska bakgrund. Om man ser idrotten som 
en mätare blir idrotten till en begränsad, men bitvis lyckad arena för integration.6 Får man tolka det hur 
man vill så tror jag skillnaderna mellan de etniska bakgrunderna spelar roll då man kommit upp på 
högre nivå. Idrotten uppfattas för mig som en värld för sig och det gäller att vara integrerad i bägge 
världarna. 
 
5 Stefan Berg 2003:21 
6 Stefan berg 2003:22 

 
Provsvar 2, fjärde tentan  
I dokusåpan Klass 9A som visades på Sveriges television har jag fått följa elever samt lärare på en skola i 
Örebro där utgångspunkten enligt min mening har varit att rama in ett samhällsproblem, att eleverna inte 
når kriterierna för betyget Godkänt. Under min analys av ”samhällsproblemet” kommer jag att använda 
mig av tre begrepp i min diskussion: Essentialism/determinism vs social konstruktivism, kategori och 
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genus. Jag har utgått ifrån följande material: Sociala positioner7 , dokusåpan och Historisk tidskrift tema: 
Social kategorisering.  
Mikaelskolan i Örebro, Sverige har under 1 termin hållit på med ett projekt som de kallar för klass 9A, där 
syftet är att försöka få alla elever i klassen att nå upp till minst godkänt för att vara behöriga för 
gymnasiet. För att projektet skall uppnå sina resultat har skolan bjudit in tre stycken pedagoger som 
under projektets gång ska se till att coacha och hoppa in vid behov. Huvudproblemet är att eleverna 
saknar förkunskaper i Matte och NO. Vad kan det bero på? Det kan bero på allt ifrån att eleverna har varit 
lata i 8 år, inkompetenta lärare eller att ribban har legat lågt åren innan. Pedagogerna säger att lärarna 
måste uppfylla vissa kriterier för att projektet skall funka, vilka är: Ha någorlunda relation med eleverna, 
mentorskapet måste förbättras, ha förväntningar av eleverna (goda) och kunna inse sina brister för att 
kunna utvecklas.8 För att kunna förklara problematiken i klass 9A, skulle jag vilja använda mig av 
begreppet kategori som innebär att samhället, eller vi själva sorterar in oss i olika fack för att skilja på 
saker och ting. Som inspiration har jag utgått ifrån historisk tidskrift tema: social kategorisering, där 
kategorisering kan vara nödvändigt i ett samhälle. I detta fall så har det varit nödvändigt att kategorisera 
in klass 9A under samhällsproblem eftersom eleverna har låg läsförmåga, dåliga matematik kunskaper och 
hade i längden inte kunnat fungera i ett samhälle där bland annat läs & förståelse förmåga är ett måste. 
Antar vi att rektorn, valt att sortera in just klass 9A i denna kategori så har dem kunnat finna åtgärder åt 
deras problem, genom detta projekt. På så vis blir kategoriseringen en positiv och nödvändig faktor. 9 
Någonting jag anser som positivt i projektet är att det inte finns tecken på essentialism/determinism, eller 

genus där den först nämnda innebär att någonting är oförändligt. Du är född med en viss religion, 
etnicitet, kultur och det kommer alltid att förbli så. Någonting har skapats av naturen och det som 
framträder går inte att förändra. Genus hänvisar till tolkningar som har gjorts socialt för att förtränga det 
neutrala faktum att vi har ett visst kön i en eller annan riktning.10Varken lärare eller pedagoger påpekar 
någonting om elevernas etnicitet, ras eller genus som ett hinder eller orkas för deras låga betyg. Under 
sociobiologins historia har det ständigt varit försök på att visa rasmässig underlägsenhet på essentiella 
eller deterministiska och biologiska grunder, skriver Chancer och Watkins i boken Sociala positioner. “Att 
hävda att svarta amerikaner är rasmässigt underlägsna eftersom de är mindre intelligenta än vita 
amerikaner är till exempel helt uppenbart ett deterministiskt och essentialistiskt påstående” 11 Hade 
projektet utgått ifrån ett essentialistiskt tänkande hade lärare och pedagoger inte haft något hopp om 
elever som var rasligt annorlunda ifrån de vita eleverna eller på tjejer vs killar. Men problemet är inte att 
medverkarna i projektet tror att elever med annan ras inte skulle klara av att få ett godkänt på grund av 
att det ligger i deras natur att vara ”dumma”, utan problemet är att elever är omotiverade, oinspirerade 
och en del lärare är inte ens behöriga i ämnen de undervisar i menar Stravros, en av pedagogerna. Detta 
visar på ett social konstruktivistiskt tänkande som innebär att orsaken till att eleverna inte skulle klara av 
målen skulle istället vara att de kommer ifrån olika klasser och social status. 12 
Avslutningsvis skulle jag vilja hålla med pedagogen Stravros som tyder på att lärarna har bristande 
kunskaper i hur en lärare ska vara och hur en undervisning ska gå till. Han skyller på universitet och 
högskolor som examinerar studenter som egentligen inte är det de kallas – Lärare. Utan behöriga lärare 
som inte kan agera som pedagoger socialt och professionellt kan i min mening leda till klass 9As situation, 
där elever saknar förkunskaper och inte når upp till kriterier för godkänt eller att ens komma in på favorit 
programmet på gymnasiet. Som slutsats så borde högskolor och universitet vara allt mer skärpta vad 
gäller av att examinera ”lärare” som sedan inte utför ett jobb som de har titel för.  
                                                             
7 Chancer & Watkins 2009 
8 Dokusåpa klass9A avsnitt 1-8 
9 Historisk tidskrift tema: social kategorisering 533-543 
10 Chancer& Watkins 2009: 16, 32 
11 Chancer & Watkins 2009: 16  
12 Chancer & Watkins 2009: 16 
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BILAGA 6 – DURDANAS TEXTER 

Provsvar 1, första tentan 
I boken Mångkulturalism av Lidskog & Deniz beskriver författarna orsaker till varför människor flyttar 

till andra länder och vilka följder och utmaningar det innebär för dem själva och även för det nya 
samhället. De lyfter fram frågan om en gemensam nationell identitet är verkligen ett måste för att 
nationalstaten ska kunna hålla samman. Att språkgemenskap, kultur, etnicitet eller gemensam historia 
anses som något som håller samman ett lands befolkning visar de genom olika exempel i flera Europeiska 
länder att det inte är nödvändigt. De har angett exempel på stater som har fler än ett officiellt språk som 
t.ex. Finland, Schweiz och fungerar bra. 
Enligt dem så finns det två typer av identifieringar i bandet mellan staten och befolkningen: etnisk 
nationalism(gemensam etnicitet, tradition, kultur eller religion) och medborgerlig nationalism där man 
delar en rättslig och politisk identitet och alla är likvärdiga inför lagen.  
De har också skrivit hur dagens städer är segregerade och att det finns osynliga murar mellan stadsdelar. 

I Mänskliga samhällen av Abram De Swan(s 131) beskriver man hur sport väcker en känsla av 
samhörighet när ens landslag möter ett annat land i fotboll. Man klär ut sig för att framhäva landets 
symboler och hejar på sitt lag även om man inte är sportintresserad annars. 

Riksidrottsförbundet genomförde tillsammans med SCB två enkätundersökningar vars resultat 
presenterades i november 2002 respektive november 2003 som visade en mycket positiv bild av 
idrottandet bland ungdomar med invandrarbakgrund och man kan betrakta idrotten som verktyg för 
ungdomars integrering i samhället. 
 I intervjuer ser man koppling mellan ungdomarnas sätt att tänka och deras livsvillkor. De är uppvuxna i 
segregerade förorter och har tänkesystem ”vi – de” och där många föräldrar vill att deras barn idrottar för 
att det är ju nyttigt och samtidigt reduceras risken att hamna i ett kriminellt sällskap. 
 Det är fantastiskt att ungdomar känner att det viktigaste på planen är hur man presterar där och att ens 
bakgrund inte har någon betydelse. Det visar att idrotten bortser från etnicitet, religion m.m. och är 
intresserad av individen istället så i detta fal kan anses som förebild. Nackdelen är att man verkligen 
måste vara jätteduktig och ytterst engagerad för att lyckas bra. Det är många som tycker om att spela 
fotboll men det är bara några få som uppfyller alla kraven. Därför blir det allt vanligare att idrottare dopar 
sig för att höja prestationsförmågan. 

Det finns många framgångsrika idrottsspelare med utländskbakgrund i Sverige och en av dem är Rami 
Shaaban som fick utmärkelse Årets målvakt vid Fotbollsgalan 2006 och 2007.Frågorna kring hans 
bakgrund återkommer i de flesta intervjuer med honom och man kan förstå att han inte döljer sin 
identitet. 
”Jag kan bli bättre på vad jag som muslim ska göra och inte. Men jag dricker inte alkohol och äter inte 
fläsk. Jag försöker fasta om det går och jag ber då och då. Men jag har en plattform för hur jag vill leva 
mitt liv. Jag försöker bli, försöker vara en ödmjuk människa.” – sa Rami Shaaban i en intervju med 
tidningen Fokus som publicerades 2008-02-08. 
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BILAGA 7 – ELENAS TEXTER 

 

Provsvar 1, första tentan 
Mångfald är något som tydligt finns inom idrottsvärlden där olika människor möts på lika 

villkor. Det uppstår en arena för mångfald och möjligheter för integration. I rapporten Etnisk 

mångfald och integration - visar idrotten vägen? får man en inblick i vilken utsträckning 

idrottsverksamheten fungerar i integrerande mening. Det verkar inte spela roll vilken 

nationalitet man har utan idrotten beskrivs vara etnisk blind. Däremot märker man att 

uppdelningen svenskar - invandrare förekommer i större utsträckning. Det framförs även 

tydligt i rapporten att idrotten har generellt en större betydelse för invandrarpojkar än svenska 

pojkar. Detta sammankopplas med att idrottsarenan återspeglar en bild av dagens 

samhällsstruktur. Som många av dem tillfrågade invandrarungdomarna i rapporten nämner är 

deras möjligheter vad gäller ekonomisk och identitetsmässig självständighet begränsade pga. 

av deras tillskrivna identitet som invandrare. Därför väljer ungdomarna att satsa på fotboll, 

som de ser som deras chans att utjämna ett sämre utgångsläge 

Rapporten redogör även för att många flickor som väljer att syssla med basket gör det dels för 

att det är billigt och finns oftast tillgängligt där de bor. Det handlar alltså även om en 

klassfråga. Men att det även verkar finnas en acceptans från föräldrarna att låta flickorna 

syssla med basket, än t.ex. fotboll som anses vara en manlig sport, då det redan finns många 

flickor som gör det. Det finns en tydlig kulturell könsaspekt gällande invandrarflickors och 

pojkars idrottande. Flickor verkar inte få stöd i lika utsträckning som pojkarna för att 

föräldrarna hellre vill att flickorna är hemma. Speciellt är det mammor som gärna vill 

uppfostra döttrarna och lära de sina traditioner. Detta kan man backas upp med forskning 

kring relationerna mellan män och kvinnor inom vissa kulturer. Eftersom det är mödrar som 

har ett överlägset stort ansvar i barnen uppfostran är det viktigt att inte dem lämnar kulturen. 

Detta är oftast anledning till varför det sätts större krav på flickor än pojkar att följa kutlurens 

regler, normer och traditioner (Lidskog & Deniz, 2009).  
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Siffror som talar om att fler invandrare än svenskar sysslar med t.ex. fotboll är en tydlig 

indikator på att det finns en stor segregation i landet och att integrationen och 

mångkulturalismen har fått ge vika.  

Jag anser att idrotten inte automatiskt fungerar integrerande utan tvärtom kan ses som ett 

bevis på det motsatta, segregationen mellan invandrare och svenskar. 

Utifrån följande kan jag dra den slutsatsen att idrottsvärlden kan vara en bra plats för 

kulturmöten där ungdomar och även föräldrar får mötas och bekanta sig med främmande 

kulturer för att kunna skapa integration. Men för att sådana kulturmöten ska bli framgångsrika 

förutsätts att människor har kunskap om varandra. Intellektuell kunskap är en viktig del i 

kulturmöten. Har man kunskap om religion, historia, traditioner, och sociala system kan man 

förstå saker bättre och slippa onödiga missförstånd. En annan kanske ännu viktigare 

förutsättning för kulturmöten är människors inställningar till all kunskap (Illman & Nynäs, 

2005). Alltså att man försöker förstå det som kanske är främmande för en och att man har en 

bra attityd till varandra vid kulturmöten 

 
Provsvar 4, fjärde tentan 
 
1. Var fjärde elev på Mikaelskolan kommer inte in på gymnasiet pga. ofullständiga betyg och 
resultaten blir bara sämre. Problemet med elever som inte uppnår målen i grundskolan och därmed 
saknar behörighet till gymnasiet anses bero på att eleverna inte får tillräckligt med hjälp som de 
behöver i skolan. Det är alltså inom skolväsendet som problemet anses ligga. I klass 9A på 
Mikaelskolan är mer än 33 procent av eleverna inte godkända i 50 procent eller mer av alla ämnen och 
detta är inget speciellt för just Mikaelskolan. 14 000 elever i Sverige som gick ut nian förra året 
saknade behörighet till gymnasiet. Det motsvara 600 helklasser som inte lyckas nå målen, och det är 
den största andelen sen det nuvarande betygssystemet infördes för 12 år sen. 

Bristen på kunskaper hos eleverna i klass 9A anses bero på att lärarlaget saknar kompetens för att 
få eleverna att uppnå målen i grundskolan. Rektorn Elisabeth Brynje Starfelt satsar därför på 
förändring och har beslutat att ett av hennes lärarlag ska delta under ett projekt under hösten 2010, där 
man vill se om det går att lyfta ett lärarlag med allt för låga resultat bland eleverna. Tre av Sveriges 
främsta pedagoger Stavros Louca, Gunilla Hammar Säfström och Thomas Holmqvist deltar i projektet 
Klass 9A, för att coacha lärarlaget. Pedagogerna får tolkningsföreträde och leder lärarlaget för att se 
om det är möjligt att vända den nedåtgående trenden. Målet är hundra procent behörighet till 
gymnasiet för alla elever i klass 9A. 

Stavros, en av pedagogerna, nämner att Sverige är ett land med stora resurser men som ändå har 
halkat efter inom skolväsendet. Stavros förklarning, till fenomenet att elever har börjat halka efter i 
skolan, är att man helt enkelt sätter för låga krav på eleverna. Stavros är övertygad om att barnen inte 
är dumma utan snarare omotiverade och oinspirerade och att detta går att ändra på. Han säger att 
lärarna har stort ansvar för att eleven ska kunna förstå. Yttersta ansvaret har rektorn som ska se till att 
pedagogerna eller lärarna ska kunna sköta sitt jobb. Stavros anser att det finns grundläggande 
kunskapsbrister hos eleverna i klassen och att de därför inte kan bygga vidare på sin kunskap. Detta 
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säger han beror på att det finns brister i interaktionen mellan lärarna och eleverna, vilket gör att 
eleverna inte kan ta till sig kunskaper på ett bra och tillfredställande sätt.  

Johny som är matematikläraren för eleverna i klass 9A håller med om att eleverna saknar 
grundkunskaper, bl.a. i matematiken. För att fylla luckorna av dessa kunskapsbrister anser Johny att 
eleverna måste räkna matematik hemma på egen hand, minst en timme varje dag. Samtidigt tror han 
inte på att alla 23 elever kommer att bli godkända. Matematikläraren Johny hävdar även att han som 
person besitter visa essentiella egenskaper som gör honom lämplig som lärare på just Mikaelskolan, 
där eleverna enligt honom, behöver någon med just hans mentalitet. Matematikläraren anser sig vara 
macho, att det är en del av den han är och att det har fungerat och fungerar på just Mikaelskolan.  

Det som uppenbarades tydligt för mig var pedagogen Stavros respektive matematikläraren Johnys 
tolkningar av problematiken, som var i tydlig konflikt med varandra. Det finns en tydlig diskurs 
mellan determinism/essentialism och socialkonstruktionism i deras argumentationer för deras 
respektive tolkningar. Johny anser jag har en reduktionistisk syn på problemet, dvs. att han hänför 
orsakerna till problemet till en enda faktor snarare än till en grupp av orsaker (Chancer & Watkins 
2009). Johny tar det för givet att alla eleverna har likvärdiga strukturella omständigheter och möjlighet 
till hjälp med studierna i hemmet och bara de själva tar sig i kragen så kommer dem att göra framsteg. 
Då han utgår från att hans egenskaper som person gör honom lämplig som lärare för just eleverna på 
Mikaelskolan, är enligt mig ett tydligt exempel på ett deterministisk och essentialistisk påstående. 
Essentialism är uppfattningen om att fenomen och ting är oföränderliga och varaktiga. En 
essentialistisk människosyn legitimerar således den sociala rangordningen, utifrån föreställningen om 
människors oföränderliga olikheter utifrån biologiska, kulturella och utseendemässiga tillskrivningar 
(Chancer & Watkins 2009). Pedagogen Stavros däremot har en tydlig social konstruktivistisk synsätt 
på problematiken. Han tydliggör, i enighet med social konstruktivismen, att felet inte beror på några 
essentiella drag hos barnen utan snarare på hur skolsystemet och i detta fall lärarlaget är organiserat. 
Socialkonstruktivister hävdar att det sociala livet och allt som det innebär, har skapats som ett resultat 
av interaktionen mellan människor och som människan därmed utövar kontroll över (Chancer & 
Watkins 2009).  

Det faktum att många av eleverna i klassen har olika etniska bakgrunder utesluts och lämnas 
oproblematiserat enligt min åsikt. Pedagogerna är tydligt präglade av den rådande normen kring 
färgblindhet som hävdar alla människors lika värde och om rättigheten till samma villkor oberoende 
hudfärg, kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet osv. Genom sin betoning av likhet och samma 
villkor så bortses strukturella skillnader. Trots att intentionerna är goda så kan man hamna i en 
färgblindhet dvs., att i all välvilja, bortse från människors olika strukturella villkor konstruerade 
genom kön, etnicitet, sexualitet etc. (Hübinette & Tigervall 2008). Det utesluts helt att problemet kan 
ha att göra med barnens strukturella villkor som i sin tur kan vara skapade, som i detta fall, utifrån 
deras etnicitet. Exempelvis är det betydligt svårare för en elev som har föräldrar som inte behärskar det 
svenska tillräckligt bra för att kunna hjälpa sitt barn på samma sätt som föräldrar som har det svenska 
språket som sitt modersmål. Ett annan tydligt exempel på detta bland eleverna i klass 9A kan man hitta 
hos eleven Ali som pga. att pappan arbetar väldigt mycket och mamman studerar får ägna en stor del 
av sin fritid åt att hjälpa sina små syskon med deras skolarbete. Ali nämner själv att han inte får väldigt 
lite tid över för sig själv, varken för studierna eller också andra aktiviteter.  
 

 

 


