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 Inledning 

Denna avhandling handlar om 'kämpande studenters' akademiska skrifthantering 

i högre utbildning. Under 2000-talet har forskningen i Sverige om akademiskt 

skrivande expanderat. Sällan har det emellertid handlat om studenters utmaningar 

i akademiskt läsande och skrivande. En förklaring kan vara att svenska studier av 

akademiskt skrivande i allmänhet avstår från ett brist- och skuldperspektiv. Ofta 

undviks perepskti som kan förlägga skuld på såväl den enskilde studenten, som 

på tidigare skolgång och lärare. Snarare riktas sökljuset mot andra strukturer och 

fenomen (se t.ex. Lennartsson-Hokkanen 2016). Kanske kan man, lite tillspetsat, 

rentav säga att forskningen i sig har haft som mål att undvika ensidiga brist- och 

skuldperspektiv. 

Samtidigt är det just en bristdiskurs som under 2000-talet har skymtat fram i 

media och samhällsdebatt, en diskurs som Malmström (2017) kallar skrivkris-

genre. Vid olika tillfällen har lärare och forskare, från skilda akademiska discipli-

ner, hävdat att studenters skriftspråkskompetens har blivit sämre. Flera språkve-

tare har med emfas uppmanat till en mer nyanserad debatt. Kanske har de därmed 

också bidragit till att tona ner problematiken i sig  ̶  dagens studenter skriver inte 

alls särskilt illa, i gemen. Däremot är det fler som skriver, och variationen blit 

därmed större. Men frågan är komplex, medan debatten framstått som polariserad 

och förenklad. Med denna avhandling vill jag bidra med ytterligare nyanser, ge-

nom att belysa aspekter som ännu inte synliggjorts. 

Det är förvisso svårt att finna evidens för "det var bättre förr"-uppfattningen, 

det vill säga att studenters skrivande generellt har blivit sämre (jfr Malmström 

2017). Det är heller inte en fråga som belyses i denna avhandling. Däremot riktas 

fokus mot 'de kämpande studenterna' (jfr engelskans struggling writers, struggling stu-

dents). De, som är formellt behöriga till högre utbildning, men som egentligen inte 
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har en skriftspråkskompetens som motsvarar högskolans krav. Det skapas, som 

Utbildningsradion kallar det, ett skrivglapp (UR 2019). Lea & Street (1998:159) 

ser, utifrån sitt synsätt, att de problem studenter kan möte i akademiskt skrivande 

kan handla om ett avstånd mellan den akademiska personalens förväntningar å 

ena sidan, och studenters uppfattningar om vad akademiskt skrivande är å andra 

sidan.  

Oavsett vilken benämning man väljer, vill jag hävda att denna studentgrupp 

behöver synliggöras utan att diskursen fastnar i frågor om skuld eller brist. Det 

språkliga glappet, eller mellanrummet, är en del av den verklighet som vissa stu-

denter lever i och kämpar med. Det äventyrar deras möjligheter att lyckas med sin 

utbildning. Samtidigt verkar i glappet olika normer, förväntningar och styrdoku-

ment på ett komplext sätt som jag preliminärt benämner dilemmarum (jfr Ljung 

Egeland 2015). Mot detta mångfacetterade spänningsfält ska denna avhandling 

förstås.   

1.1 Akademisk språklig sårbarhet 

Under flera år har jag arbetat med studenters akademiska skrivande i språkverk-

staden vid ett svenskt lärosäte. Till lärosätens språkverkstäder kommer många 

olika studentgrupper. Gemensamt är att många kämpar med den akademiska 

skrifthanteringen, både när det gäller läsande och skrivande. En del studenter, 

men inte alla, saknar i sammanhanget 'rätt' resurser, för att på egen hand bli god-

kända på sina skriftliga examinationsuppgifter. Med resurser i detta sammanhang 

menar jag studentens egna interna kunskapsresurser i form av språklig och kog-

nitiv kompetens, liksom attitydrelaterade resurser, såsom motivation och självför-

troende. Dessutom avser jag tillgång till, och kompetens att använda, externa re-

surser i form av personliga nätverk och olika verktyg. 

Som språkhandledare är en del i arbetet individuella handledningssamtal med 

studenter. Ofta ber jag studenten beskriva sitt eget skrivande. Ibland visar det sig 

vara svårt för studenter att sätta ord på sin akademiska skrivprocess. Ofta fram-

kommer ändå ledtrådar som kan bli värdefulla resurser i ett akademiskt språkut-

vecklande arbete. I ett mejl beskriver en student sina utmaningar med att använda 

källtexter i sitt eget skrivande: 

 
Som sagt så har jag lite problem med att skriva med egna ord? (så!), vilket leder till 

att jag använder synonymer och detta visar sig fel i texten. Detta är inte alltid ett 

problem för mig, dock visar det sig i vissa situationer precis som det gör just nu i 

denna hemtenta.  

Det finns många liknande exempel. Enstaka utdrag från studenttexter har i skriv-

krisdebatten ibland använts som anekdotisk bevisning för studenters bristfälliga 
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skriftspråkskompetens. Men sannolikt är verkligheten mer komplex än så. Stu-

denters utvecklingsområden kan vara av olika art och grad, liksom deras behov 

av stöd. Ofta hänger svårigheterna emellertid ihop med källbaserat skrivande, 

alltså när det egna skrivandet ska bygga på andras texter. Många studenter ut-

trycker att det är svårt att ”skriva med egna ord”.   

Bruce (2019) använder begreppet språklig sårbarhet för att beskriva "det glapp 

som kan uppstå mellan skolans /höga/språkliga krav respektive för-givet-tagan-

den av språklig förmåga och elevens språkliga förutsättningar och förmågor" 

(2019:188; jfr Bruce m.fl. 2016). Hon ser att den språkliga sårbarheten kan vara 

av olika slag. En skriftlig sårbarhet kan exempelvis innebära svårigheter att "läsa, 

förstå och formulera egna texter" (2019:189). I detta kan ämnesrelaterade, ab-

strakta begrepp, långa meningar, grammatisk komplexitet såväl som omfattande 

textmassor vara särskilt utmanande.  

Även om Bruce använder begreppet i samband med yngre elevers läsande och 

skrivande på grundskolan, menar jag att språklig sårbarhet som företeelse är nöd-

vändig att uppmärksamma på olika stadier och nivåer av läs- och skrivutveckling. 

Kraven på akademiskt läsande och skrivande i högre utbildning, tillsammans med 

akademiens för-givet-taganden av den språkliga förmågan hos 2000-talets hetero-

gena studentgrupper, avtäcker just detta: ett mellanrum av akademisk språklig sår-

barhet.   

1.2 Källbaserat skrivande 

En utmaning i akademiskt skrivande är alltså att skriva med egna ord. Centralt i 

denna avhandling är därför studenters källbaserade skrivande (jfr engelskans writing 

from sources eller source-based writing). I detta skrivande aktualiseras många av de 

aspekter som Bruce lyfter fram ovan. Källbaserat akademiskt skrivande innebär 

att läsa stora textmängder, där både innehåll och språk kan vara utmanande. Det 

ställer stora krav på läskompetens, såväl vad gäller läshastighet som läsförståelse. 

Vidare ställer det källbaserade skrivandet krav på skribentens förmåga att sovra 

och bearbeta stora textmängder, vilket slutligen ska mynna ut i en egen text. 

När Ask (2005) lyfter fram de tre vanligaste bristerna i studenters akademiska 

texter, nämner hon just dels referenshantering, dels avskrift av originalkällan, som 

två av dem. I vetenskaplig verksamhet är det grundläggande att förhålla sig till, 

och hantera, referenser. Därför är det, menar jag, särskilt intressant att närmare 

studera de svårigheter Ask (2007) identifierar.  

Förmågan att skriva från källor, det källbaserade skrivandet, är för det första 

komplex. Den förutsätter en mängd avancerade skriftspråkliga delkompetenser i 

såväl läsande som skrivande. För det andra är förmågan att skriva från källor cen-

tral. I många fall är det just denna förmåga som bedöms och examineras i olika 

uppgifter på högskola och universitet. En otillräcklig skriftspråklig förmåga skulle 
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kunna innebära större risk att underkännas. För det tredje är förmågan till källba-

serat skrivande kritisk. Otillräcklig kompetens att hantera källbaserat skrivande, 

kan innebära att man medvetet eller omedvetet använder riskabla strategier. I för-

längningen kan sådana strategier leda till fusk i form av plagiering eller otillåtet 

samarbete - det vill säga vilseledande vid examination (jfr Högskoleförordningen 

1993).   

Ett sådant exempel avtäcks av studenten i exemplet i avsnitt 1.1. Hen berättar 

där, på ett sätt som förefaller ärligt, om sina svårigheter att skriva med egna ord. 

Studentens svårigheter leder till en strategi att kopiera textavsnitt ur olika källor, 

för att sedan byta vissa av källtexternas ord mot synonymer. De strategier och 

resurser som står till buds, inte minst de digitala, reser många frågor om hur vi ska 

förstå studenters källbaserade skrivande i högre utbildning.   

 

1.3 Skrivkris eller nyansering? 

En liten bit in på 2010-talet inleds den moderna skrivkrisdebatten av Enefalk m.fl. 

(2013). Deras studenter kan inte svenska, utropar de. Enefalk m.fl. (2013) urskiljer 

flera basala brister i studenternas språkförmåga. Dels handlar det om bristande 

läsförståelse, dels handlar det om otillräcklig språklig produktionsförmåga. Speci-

fikt nämns problem med exempelvis ordförråd och konstruktioner, liksom sådant 

som skulle kunna kategoriseras som kontaminationer, prepositionsfel och anglic-

ismer. Studenterna verkar ha svårt att både förstå andras texter, och att producera 

egna med adekvat ordförråd, korrekt grammatik och god språkriktighet. I Björn 

Milrads avhandlingsstudie (2010:94f) framkommer liknande synpunkter. I inter-

vjuer uttrycker vissa universitetslärare, det som ett allmänt problem, att dåliga för-

kunskaper och omogen attityd ställer till problem för studenterna i högre studier. 

Sedan 2013 har debatten blossat upp med jämna mellanrum, och inläggen har 

blivit många. Malmström (2017) urskiljer i sin avhandling så tydliga mönster i kri-

tiken mot ungas skrivande, att man kan tala om en skrivkrisgenre. I detta finns 

några gemensamma kännetecken. Ett sådant kännetecken är att skriftspråket för-

sämras; det var bättre förr. I detta ligger också ett tydligt bristperspektiv; studen-

ternas skriftspråkskompetens är otillräcklig. Ett annat kännetecken är att frågan 

om skuld tenderar att skjutas på antingen studenten själv, eller på tidigare skol-

gång.  

Så var fallet också när Utbildningsradion sände sin uppmärksammade doku-

mentär Skrivglappet i augusti 2020. Skrivglappet som begrepp myntas av UR i sam-

band med en treårig skrivsatsning på sakprosa som startade i mars 2019. I en 

blogg från den 7 november 2019 talar Anna Rastner om det som hon och UR 

(2019) vill kalla skrivglapp: 
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Vi är inte ensamma om att upptäcka att det i Sverige råder en skrivkris. Eller som 

vi vill kalla det; ett skrivglapp. Ett glapp mellan de höjda kraven på att man ska 

kunna skriva – och en minskande förmåga att faktiskt kunna uttrycka sig i skrift. 

Skrivglappet som begrepp blir mer spritt i samband med den UR-producerade 

dokumentären, tillsammans med Novus-rapporten som låg till grund för pro-

grammet. Ett antal debattinlägg följde. Inläggen lät sig sorteras in i två huvudka-

tegorier: för respektive emot det bristperspektiv som tecknas. Förespråkarna pe-

kar ihärdigt, ofta med anekdotiska exempel, på otillräckligt skriftspråk bland unga 

(se t.ex. Olsson 2020)1. Motståndarna menar, lika ihärdigt, att bilden måste nyan-

seras och att UR-materialet såväl som Novus undersökning var tendensiöst och 

inte vetenskapligt tillräckligt hållbart (t.ex. Eklund Heinonen & Sköldvall 2020; 

Bosseldal 2020). 

 I själva verket visar det sig inte vara någon ny företeelse, att studenters språk 

och kunskaper ifrågasätts. Redan Nordberg (1979) uppmärksammar studenters 

försämrade skriftspråk mot bakgrund av den breddade rekrytering som skedde 

från 1960-talet (jfr  Blåsjö 2010:12). Malmbjer (2017) ser samma tendens i den 

akademiska litteracitetsdiskursen i 1970-talets USA, och Malmström (2017) po-

ängterar att bristdiskursen, det han kallar skrivkris, finns och återskapas gång på 

gång.  

I modern svensk skriv- och textforskning är skuld- och bristperspektiv ganska 

ovanligt (se dock Lundin 2013). Detta kan i någon mån anas i hur skrivkrisdiskur-

sen har utvecklat sig mot en ganska polariserad debatt. På ena sidan står universi-

tetslärare från skilda (icke-lingvistiska) discipliner, tillsammans med opinionsbil-

dare, som oroas över bristande skriftspråkskompetens och efterlyser åtgärder och 

lösningar. På den andra sidan står exempelvis språkdidaktiker och språkvetare, 

med ståndpunkten att debatten måste nyanseras. Flera påpekar (t.ex. Lind Palicki 

2020) påpekar att unga vuxna som grupp sannolikt skriver bättre idag än någonsin 

tidigare. 

Lennartson-Hokkanen (2016:15) är en av dem som diskuterar bristdiskursen 

ur ett skuldperspektiv. Hon ser ett problem i att högskola och universitet frånsä-

ger sig ansvar för studenters språkutveckling, genom att lägga skulden på tidigare 

skolgång eller på studenten själv. Hon påpekar också att det saknas empiriska be-

                                                      
1 Sena tillägg: Olsson 2020, Expressen. https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/sverige-

kan-inte-baras-av-halvanalfabeter/ 

Eklund Heinonen & Sköldvall 2020, Universitetsläraren. https://universitetslara-

ren.se/2020/11/13/lat-oss-diskutera-hur-vi-kan-stotta-studenters-skrivande/ 

Bosseldal 2020, GP. https://www.gp.se/kultur/kultur/ur-s-skrivglappet-%C3%A4r-ett-mag-

plask-1.33650141 

Lind Palicki 2020, SvD. https://www.svd.se/vi-laser-och-skriver-battre-an-nagonsin 
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lägg för att dagens studenter skulle ha en sämre språkfärdighet än tidigare gene-

rationer (jfr Malmström 2017). Samtidigt saknas empiriska belägg även för mot-

satsen, menar jag.   

Med denna avhandling strävar jag efter att både synliggöra och nyansera bilden 

av kämpande studenters akademiska skrivande. Om man med bristperspektiv me-

nar det att skuldbelägga eller värdera studenters språk, så görs inte det i den här 

avhandlingen. Men om man däremot med bristperspektiv menar ett synliggö-

rande av i sammanhanget otillräcklig skriftspråkkompetens, så är detta ett av de 

perspektiv som förekommer i avhandlingen. Med andra ord menar jag en språk-

behandling som i sig riskerar att leda till studiemisslyckande för enskilda studenter.  

En strävan är nämligen att tala om de utmaningar, eller problem, som det in-

nebär att ha en i sammanhanget otillräcklig akademisk skriftspråkskompetens. 

Det får effekter för den enskilde studenten, men det får också effekter för lärare 

och utbildningssystem. Det reser många frågor i det akademiska skrivandets di-

lemmarum.  

 

1.4 Ny tid, nya förutsättningar 

Frågan om studenters skrivande kan knappast avfärdas med hänvisningar till att 

någon form av "skrivkrisdebatt" har funnits under en mycket lång tid. Den behö-

ver, menar jag, genomlysas utifrån sin egen specifika kontext. En tid kan knappast 

förstås eller förklaras utifrån en annan tids förutsättningar. Jag menar att 2000-

talets samhälle i grunden skiljer sig från 1900-talets, eller 1800-talets, samhällen. 

För högre utbildning innebär detta några fundamentala förändringar.  

 

1.4.1 Breddad rekrytering 

Breddad rekrytering som politiskt mål aldrig tidigare uttryckts så klart som under 

2000-talet (se kapitel 2). Breddad rekrytering handlar i grunden om att rekrytera 

studenter från mindre traditionella grupper. Det kan handla om social bakgrund, 

om språkbakgrund och om funktionsnedsättning. På det viset har de senaste de-

cennierna inneburit stora förändringar i dels studentantal, dels studentsamman-

sättning. För det första har andelen studenter från studieovan bakgrund aldrig 

varit så stor som nu, även om social snedrekrytering fortfarande förekommer. För 

det andra har aldrig tidigare så stora studentgrupper med svenska som andraspråk 

påbörjat högre studier, något som lärosätena i ökande utsträckning måste hantera 

(jfr SCB 2018). För det tredje har kunskaperna och medvetenheten i samhället 

om olika typer av funktionsnedsättningar ökat. För högre utbildning innebär det 
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allt fler studenter med dokumenterade funktionsnedsättningar, som kräver sär-

skilda insatser genom riktat pedagogiskt stöd.   

Ytterligare förändringar handlar om betingelserna för elevers läs- och skrivlä-

rande. Även om larmen från internationella läsundersökningar har klingat ut nå-

got, är det samtidigt anmärkningsvärt att likvärdigheten mellan svenska skolor 

alltjämt minskar (PISA 2015; SOU 2020:28). Detta innebär att elever i praktiken 

har helt olika förutsättningar för studieframgång i högre utbildning.  

1.4.2 Mindset 1 och 2 

Sist, men inte minst, har den snabba digitaliseringen revolutionerat och omdanat 

förutsättningarna för läsande och skrivande. Detta gäller i hög grad även högre 

utbildning. För dem som växt upp med denna teknik, innebär det nya paradigm 

kring läsande, skrivande, textskapande och delande. Blåsjö (2010:38) menar att 

det i praktiken kan finnas två helt skilda tankevärldar här. I själva verket ser vi ett 

paradigmskifte, där internets delnings- och tillgångskultur sätter frågan om upp-

hovsrätt och textägarskap i ett helt annat ljus. Blåsjö använder sig av ett begrepps-

paret mindset 1 respektive mindset 2 för att illustrera paradigmskiftet. Mindset 1 är 

det synsätt som i grunden är analogt och traditionellt. För den äldre generationen 

är det naturligt med upphovsrätt och tydliga gränser, eftersom kunskap ses som 

knuten till individer och institutioner; (jfr Lankshear & Knobel 2006). För den 

unga generationen, däremot,  är kunskaper, idéer, texter eller annat ingenting som 

kan ägas; man delar, lånar och mixar. Detta nya synsätt, som i grunden beror på 

digital teknologi, kallas här mindset 2.  

Blåsjö menar att villkoren för skrivande, utifrån nya delningspraktiker, kan ha 

förändrats så mycket att vi kanske bör tala om textproduktion eller meningsskap-

ande i stället för skrivande. Detta bör därför också få effekter för hur förhåller 

oss till exempelvis plagiering, något även andra forskare påpekar (se t.ex. Roberts 

2008). Mindset 2 växer fram i en tid av digital litteracitet, och det innebär däremot 

en annan och friare syn på exempelvis samarbete och delning av material.  

 

1.4.3 Digital akademisk skrifthantering  

Mot bakgrund av de två mindset som beskrivs ovan, är det angeläget med en 

fördjupad förståelse för studenters skrifthanteringspraktiker vid källbaserat skri-

vande.  Grabowski, Weinzierl & Schmitt (2010) pekar på att manuell kopiering 

och imitation har pedagogiska vinster i en lärprocess. Sannolikt, menar jag, för-

ändras detta när kopieringspraktikerna förändras.  

Sutherland-Smith (2019:54f) berör frågan om hur internet förändrat betingel-

serna för skrivande. Gränserna för textualitet suddas ut, när digitala delnings- och 



 

8 

 

omskaparpraktiker etableras. De ser en tendens att studenter inte ser på internet-

texter på samma sätt som tryckta texter. Detta visar sig bland annat genom del-

ningspraktiker, där internetmedierad text kopieras och klistras in utan hänvisning.   

Borg (2019:93) konstaterar att texter i det nya digitala landskapet i allt större 

utsträckning blir kollaborativa. Detta, bland annat, bidrar till att digitala texter är 

mindre stabila, dynamiska och pålitliga. Borg ser ett möjligt problem, eftersom 

akademien som institution är beroende av stabila och transparent producrade tex-

ter, liksom av författarskapsauktoritet. Samtidigt finns har högre utbildning tyd-

liga regelverk som förbjuder såväl otillåtet samarbete som plagiering (jfr Högsko-

leförordningen 1994). 

Sammanfattningsvis befinner sig studenters akademiska skrifthantering i ett 

kraftfullt spänningsfält. I detta ser jag ett flertal möjliga dilemman. Det handlar 

om akademisk tradition i relation till förändring och modernisering. Det handlar 

om en utveckling från traditionella studentgrupper till breddad rekrytering, och 

det handlar om förändring från elituniversitet till massutbildning. Det handlar om 

analoga förutsättningar för textskapande som nu nästan helt har blivit digitala. 

Det handlar också om en skriftspråkskompetens i förändring, där rummet mellan 

individens kompetens och  universitetens förväntningar skapar oreda.   

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Avhandlingens övergripande syfte är att bredda och fördjupa diskussionen kring 

kämpande studenters akademiska skrifthantering i högre utbildning. Ett delsyfte 

är specifikt att förstå de svårigheter som akademiska läsande och skrivande kan 

innebära. Av särskilt intresse är dessutom hur studenter hanterar och löser svårig-

heter i samband med att de skriver från källor. Mer konkret vill jag studera föl-

jande frågor: 

 Vilka föreställningar och uppfattningar om akademiskt skrivande ger 
studenter uttryck för, och hur förhåller sig dessa till studenternas egen 
akademiska skriftpraktik? 

 Vilka utmaningar, exempelvis språkliga och kognitiva, möter käm-
pande studenter i sin akademiska skrifthantering? 

 Hur, och med vilka resurser och strategier, hanterar studenter sutma-
ningar i sitt akademiska läsande och skrivande? 

Ytterligare ett delsyfte är att lämna ett bidrag till diskursen om studenters skri-

vande, som i många fall har drivits på ett polemiserande sätt. Min förhoppning är 

att kunna bidra till en mer nyanserad och mångsidig belysning, inte minst av situ-

ationen för de studenter som kämpar med den akademiska skrifthanteringen.  
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1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Akademiskt skrivande  

I en svensk kontext innebär i allmänhet akademiskt skrivande den typ av veten-

skapligt skrivande som sker på högskola och universitet. Samtidigt går det knapp-

ast att argumentera för synen att akademiskt skrivande alltid ser likadant ut. Tvär-

tom kan det finnas stora skillnader i olika akademiska texttraditioner och genre-

normer mellan exempelvis ämnen eller fakulteter.  

Med begreppet academic literacies pekar Lea & Street (1998) på just detta. De 

förespråkar en öppen, och mer kontextuellt grundad syn på akademiskt skrivande. 

Det innebär, förenklat, att det inte går att tala om ett enda normsystem för aka-

demiskt skrivande. I grunden ansluter jag mig till denna syn på akademisk variat-

ion (se kapitel 3).  

Men i föreliggande avhandling är akademiska genrenormer av perifer betydelse. 

Orsaken är att de studenter som studeras i första hand kämpar med sitt skrivande 

på en mer basal nivå, med skrivandets lågnivåprocesser. Med andra ord ligger av-

handlingens fokus snarare på den typ av basala normer som Blåsjö (2017) kallar 

pliktnormer. Mer konkret kan det handla om stavning och korrekt meningsbygg-

nad. Motsvarande utgångspunkt ger Santesson & Josefsson (2017) ger i sin studie 

av nyantagna studenters referatskrivande. De bedömer texterna utifrån kriterier 

för funktionell bruksprosa utifrån kriterierna i gymnasieskolans kursplaner i 

svenska 3 och svenska som andraspråk 3.  

När jag i avhandlingen talar om akademiskt skrivande, så menar jag i vid be-

märkelse det skrivande studenter möter i samband med högre studier. Ämnesspe-

cifika normer berörs i mycket lite utsträckning.  Mer konkret handlar det snarast 

om att behärska den slitstarka bruksprosa (jfr Hultman & Westman 1977) som 

gymnasieskolans styrdokument skriver fram. Det innebär funktionella texter med 

en någorlunda klar struktur och textbindning, i  huvudsak korrekt meningsbygg-

nad, adekvat stilnivå, passande val av ord och formuleringar.  

1.6.2 Akademisk skrifthantering  

Studieobjekt i min avhandingsstudie är studenters akademiska skrivande från käl-

lor. Men detta skrivande ser jag som beroende av en mängd delprocesser. Därför 

använder jag akademisk skrifthantering som samlingsbegrepp för allt språkligt 

meningsskapande som kan kopplas till källbaserat akademiskt skrivande. Det in-

begriper en mängd akademiska skrifthandlingar som läsande och läsförståelsepro-

cesser, liksom granskning, sovring och analys. Det inbegriper processer som 

idégenerering och det att omsätta i skrift (det faktiska skrivandet), liksom revide-
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ring. Dessutom ser jag att även andra språkhandlingar, som mobiliseras som re-

surs i det akademiska skriftarbetet, ingår. Det kan exempelvis röra sig om inform-

ationssökning, liksom om samtals- och diskussionsaktiviteter tillsammans med 

andra. Lyssnande är ytterligare ett exempel, som aktualiseras vid föreläsningar så-

väl som vid lyssnande på talböcker.  

1.6.3 Textresurser i källbaserat skrivande 

Källbaserat skrivande är ett begrepp som, än så länge, inte är särskilt vanligt inom 

svensk skrivforskning. Med källbaserat skrivande (writing from sources eller source-

based writing) menar jag en skrifthantering, där en skribent är beroende av och byg-

ger sin egen text på andras texter. Just detta kännetecknar i många avseenden det 

akademiska skrivandet. 

I studenters skrifthanteringsarbete fyller olika textresurser olika funktioner. 

Dessa textresurser benämner jag på olika sätt. Med ramtext avses en text med 

funktionen att inrama en skrifthandling, att skapa ett ramverk för skrivandet och 

de krav som ställs i en specifik kontext. Ramtexter kan utgöras av uppgiftsin-

struktioner, betygskriterier, formaliamanualer, kursdokument, studieguider och 

liknande. Annorlunda uttryckt styr ramtexterna det akademiska skrivande som 

studenterna involveras i 

Med källtext menar jag en text som används som innehållsmässigt byggmaterial 

i ett akademiskt skrivande. En källtext är en text som citeras eller på något sätt 

refereras till av en akademisk skribent. En modelltext är en textresurs som hjälper 

skribenten i textskapandet. Den kan erbjuda stödstrukturer eller inspiration, på 

såväl lokala som globala nivåer. Exempelvis kan en modelltext erbjuda en mall för 

disposition eller referenshantering. Begreppet måltext betecknar det dokument 

studenten skriver med syftet att, så småningom, examineras. Det är alltså skriben-

tens egen textprodukt, det vill säga den text som är målet för skrifthandlingarna. 

I typfallet utgörs en students måltexten av någon sorts hemtentamen, skriftlig in-

lämningsuppgift eller större självständigt arbete2 Responstext, slutligen, står för en 

text som utgör någon form av respons på en måltext. Inom högre utbildning är 

det oftast läraren eller examinatorn som levererar responstexter, men även 

medstudenter eller andra personalgrupper, exempelvis språkhandledare, kan pro-

ducera responstexter.3  

Jag ser dessa olika textresurser som huvudsakligen, men inte uteslutande, skrift-

liga. I synnerhet responstexter kan ha muntlig form. 

 

                                                      
2 Se även Hort (2020). Hon använder även kategorin stödtexter, något som emellertid inte är rele-

vant i denna studie. 

 



 

11 

 

1.7 Vilseledande vid examination 

Studenters akademiska läsande och skrivande sker ofta i sammanhang som ska 

bedömas och examineras. Så är också fallet för de fem informanterna i avhand-

lingens fallstudie, där jag följer dem i deras arbete med en eller flera skrivuppgifter 

i utbildningen.  

Examination aktualiserar frågan om fusk. Som Högskoleförordningen ut-

trycker det, får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som "med otillåtna 

hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studiepre-

station annars ska bedömas" (SFS 1993:100. 10 kap, 1§). Föreliggande avhandling 

har inte fokus på fusk. Däremot ser jag det som nödvändigt att förhålla sig till 

frågor om vilseledande, när man behandlar frågor om källbaserat skrivande och 

examination. Därför är det centralt att redan här explicitgöra att vilseledande är 

intentionellt. Annorlunda uttryckt innebär det, att det endast kan handla om fusk 

i de fall där en student har haft uppsåt att vilseleda.  

Antalet studenter som blir föremål för disciplinär åtgärd ökar kraftigt (Kyrk 

2019:14). Kanske speglar det ett ökande fusk hos studenter, kanske handlar det 

snarare om en ökande medvetenhet och förmåga vid lärosätena att upptäcka fusk 

och hantera disciplinärenden. En praxis tycks vara att svenska lärosäten i ganska 

ringa utsträckning fäller oerfarna studenter. Orsaken är att dessa inte kan förvän-

tas behärska regelverk, högskolesystem och referenshantering fullt ut.  

Statistiken tar hänsyn till kön som enda social kategori, där manliga studenter 

är överrepresenterade i fråga om disciplinära åtgärder. De två åtgärder som kan 

vidtas är antingen varning eller avstängning i högst sex månader (SFS 1993:100, 

10 kap 2 §). Plagiering är den ojämförligt största disciplinära kategorin, följt av 

fusklappar och otillåtna hjälpmedel respektive otillåtet samarbete. (Kyrk, UKÄ 

2019:14). 

Den typ av skrivuppgifter som förekommer i avhandlingens empiri är olika 

typer av hemuppgifter, papers eller uppsatser. Därför är det främst dels otillåtet 

samarbete, dels plagiering, som är relevanta disciplinkategorier i denna avhand-

ling.  

 

1.7.1 Otillåtet samarbete 

Frågan om samarbete är komplex och dilemmabetonad. Å ena sidan uppmuntras 

studenter inte sällan att samarbeta och utnyttja varandra som resurser; å andra 

sidan kan otillåtet samarbete i examinerande moment leda till disciplinåtgärd. För 

otillåtet samarbete fälldes något färre än 200 studenter vid svenska lärosäten år 

2018 (Kyrk 2019). Detta är, såvitt jag kan bedöma, inte en disciplinär kategori som 

får särskilt mycket uppmärksamhet. 
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Samtidigt kan samarbete vara både fruktbart och betydelsefullt. Björn Milrad 

(2010:109) visar hur grupparbetet som arbetsform kan vara en lösning för studen-

ter, som upplever vissa moment i studierna som problematiska. Björn Milrad un-

dersöker i sin avhandling studenter med läs- och skrivsvårigheter som deltagare i 

högre utbildning. En av hennes informanter (2010:119) berättar vidare om hur 

hon efter ett misslyckat försök att skriva en godkänd uppsats, tog hjälp av en 

annan person som "hjälpte henne med struktur och att skriva ner" det som stu-

denten ville ha sagt i uppsatsen (2010:119). På olika sätt kan alltså personer i stu-

denternas närhet vara värdefulla resurser för lyckat deltagande i akademisk utbild-

ning. Samtidigt aktualiserar det frågor om rättssäker bedömning och vilseledande. 

I föreliggande text förekommer i första hand begreppet samarbete, som generell 

beteckning på en kooperativ arbetsform. Begreppet otillåtet samarbete används som 

benämning för intentionellt vilseledande, fusk, ur ett disciplinärt perspektiv. 

1.7.2 Plagiering  

Plagiering är den enskilt största orsaken till disciplinära åtgärder mot fusk i högre 

utbildning (Kyrk 2019). Därför är perspektiv på plagiering särskilt viktiga att be-

akta i samband med källbaserat skrivande. Det källbaserade skrivandet aktualiserar 

frågor om hur källtexter remedieras (jfr Randahl 2014) och hanteras. Ofta kan det 

handla om olika grad av avskrift (Ask 2007) eller textuell reproduktion, där en 

källtext helt eller delvis kopieras och klistras in, med eller utan referens. Denna 

typ av skrivstrategi angränsar till vad som skulle kunna bedömas som plagiering. 

Men plagiering som begrepp används i avhandlingen endast när det handlar om 

plagiering med uppsåt (jfr avsnitt 1.7.). Plagiering, ibland kallat intentionell plagi-

ering eller prototypisk plagiering, står för de fall när skribentens syfte medvetet är 

att vilseleda eller fuska.  

I andra sammanhang kan textuell reproduktion förekomma, som beror på 

omedvetenhet eller otillräcklig kunskap. I sådana fall, när skribenten faktiskt inte 

behärskar referenshanteringen som hantverk, och därför gör sig skyldig till brist-

fällig referensteknik, används i huvudsak begreppet patchwriting (Pecorari 2018; 

Howard 1992; Jamieson 2016). Den avgörande skillnaden mellan plagiering och 

patchwriting är, lite förenklat, frågan om medvetet uppsåt eller intention. 

 

1.8 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen har 10 kapitel. I kapitel 2 ges en bakgrund till högre utbildning, 

främst med fokus på förändringar under 2000-talet. I denna kontextualisering, 

adresseras bland annat frågor som breddad rekrytering och olika former av stu-
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dentstöd i akademiskt skrivande.  I kapitel 3 presenteras några teoretiska utgångs-

punkter, medan kapitel 4 utgörs av en forskningsöversikt. I kapitel 5 beskrivs och 

diskuteras metod, material och urval. Här presenteras också en modell för dataa-

nalys. Kapitel 6 kan ses som en portal till resultatkapitlen. Där presenteras över-

gripande tendenser i studiens tre delmaterial. Därefter fördjupar kapitel 7-9 denna 

resultatredovisning, disponerat tematiskt utifrån några centrala dilemman som 

framträtt. I kapitel 10 diskuterar jag resultaten. 
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 Kontext: högskolan och skrivandet 

I denna avhandling är en av utgångspunkterna att skrivande är socialt situerat. 

Därför presenteras i detta kapitel en kontext, för att förstå studenters akademiska 

skrifthantering i ett sammanhang. De senaste decenniernas förändring av högre 

utbildning i Sverige, hänger ofrånkomligen samman med genomgripande föränd-

ringar i samhället (Richardsson 2010). Förenklat skulle man kunna säga att det i 

grunden handlar om en omställning från elituniversitet till massuniversitet.  

Målet med detta kapitel är därför att teckna några av de mest genomgripande 

förändringarna i svensk högre utbildning under 2000-talet. I första hand inriktas 

framställningen mot de nya heterogena studentgrupper som har blivit framträ-

dande. Först ges en kortfattad bakgrund till högskolesystemet och den breddade 

rekryteringen. I samband med detta aktualiseras också språkverkstäder och riktat 

pedagogiskt stöd4. Därefter fokuseras, och delvis problematiseras, de icke-tradit-

ionella studenter och studentgrupper som den breddade rekryteringen inriktar sig 

mot. Med andra ord fokuseras först strukturerna, sedan individerna.  

2.1 Det svenska högskolesystemet  

Mycket inom högre utbildning skiljer sig formellt och organisatoriskt från det öv-

riga utbildningssystemet i Sverige (för en mer fullständig redogörelse, se t.ex. 

UKÄ 2019:20). De flesta universitet och högskolor är statliga, till skillnad från 

grund- och gymnasieskolor. Organisationen av högre utbildning regleras genom 

främst Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100), även 

om exempelvis också Förvaltningslagen (2017:900) och Diskrimineringslagen 

(2008:567).  

Lindberg (1994)  pekar på en rad begrepp och företeelser som är unika just för 

akademiska studier. Undervisningsmetoder som seminarium och föreläsning, lik-

som examinationsformer som tentamen och hemskrivning, är några exempel. 

Högre utbildning utmärker sig också genom det stora måttet av självstudier, sär-

skilt inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom kraven på läsförmåga och 

läshastighet. Därtill vilar strukturerna och styrningen på delvis andra traditioner 

                                                      
4 Det riktade pedagogiska stödet är till för studenter med funktionsnedsättning. Den officiella 

benämningen är särskilt pedagogiskt stöd, även om allt fler lärosäten idag använder benämningen 

riktat pedagogiskt stöd.  
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och ideal, jämfört med verksamheten i grund- och gymnasieskola (jfr t.ex. Sand-

stedt 2009; Sundin 1994).   

Högre utbildning kan därför sannolikt upplevas som främmande eller an-

norlunda för personer som själva inte tidigare har erfarenhet från den akademiska 

världen. Att nya studenter kan behöva hjälp att orientera sig i högskolevärlden 

pekar ett antal boktitlar på, som utkommit under 2000-talet. Dessa böcker handlar 

inte enbart om studieteknik och vetenskapligt skrivande. Tvärtom handlar flera 

snarare om att förstå och introduceras i systemet för högre utbildning i sig (se 

t.ex. Andersson Chronholm & Andersson 2011; Bergman & Israelsson 2018; 

Herslow & Åberg 2019).  

Dessa böcker ser jag som ett uttryck för uppfattningen att många studenter 

idag behöver hjälp att förstå högskolan som system och idé. Detta kan i sin tur 

förstås mot bakgrund av direktivet om breddad rekrytering. 

2.2 2000-talets breddade rekrytering 

Breddad rekrytering som fenomen presenteras i bakgrunden till ett flertal svenska 

studier om högre utbildning och akademiskt skrivande (se t.ex. Lennartson-Hok-

kanen 2016; Hort 2020). Även i den här avhandlingen behöver något sägas om 

hur studentsammansättningen förändrats under 2000-talet. 

Frågan om breddad rekrytering, alltså önskan om större social och etnisk eller 

demografisk mångfald i högre utbildning, är inte ny. Tvärtom har den i olika om-

gångar aktualiserats under den senaste hundraårsperioden (UHR 2014). Men den 

moderna breddade rekrytering som är aktuell idag, har svenska lärosäten haft i 

uppgift att aktivt arbeta för under 2000-talet.  

Breddad rekrytering till högskolan artikuleras tydligast som politiskt mål i pro-

positionen Den öppna högskolan (Prop.2001/02:15). Där beskrivs den som en ökad 

rekrytering till högre studier, från socialt och etniskt underrepresenterade grupper. 

Målet var att hälften av individerna i en årskull skulle ha påbörjat högre studier 

senast vid 25 års ålder, det så kallade 50%-målet. Enkelt uttryckt innebar detta ett 

viktigt steg i förändringen från elituniversitet till massuniversitet.  

Till stora delar riktar sig den breddade rekryteringen mot studenter från studie-

ovan bakgrund, det vill säga studenter med föräldrar utan högskoleutbildning 

(UHR 2014), tillsammans med studenter med utländsk bakgrund. Sjöstrand et al 

(2016) konstaterar dock att det saknas en enhetlig definition av begreppet breddad 

rekrytering. Under 2000-talet har breddad rekrytering ofta snarare diskuterats i 

relation till likabehandling och diskrimineringsgrunder som kön, könsöverskri-

dande identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder (UHR 2014). 
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2.2.1 Åtgärder 

Nya studentgrupper i högre utbildning innebär en ny situation. Genom riktade 

insatser ville man därför attrahera studentgrupper från icke-traditionella bakgrun-

der. För att bereda väg för den nya högskola som skissades runt millennieskiftet 

(Prop.2001/02:15), tillsatte regeringen en rekryteringsdelegation. Delegationens 

uppgift var att stödja lärosätenas praktiska arbete med anpassningar och åtgärder 

för de nya studentgrupperna. 

Åtgärder av tre huvudsakliga slag föreslogs. För det första talades om rekryte-

ringsåtgärder, det vill säga rena marknadsföringsåtgärder. Dessa fick, och har 

alltjämt, stort genomslag när det handlar om insatser för att aktivt rekrytera gym-

nasieelever från underrepresenterade grupper. För det andra ville man  sätta mot-

tagandeåtgärder på agendan, för att underlätta de nya studenternas stadieövergång 

och introduktion i högre utbildning (jfr Ask 2007).  För det tredje identifierades 

behovet av retentionsåtgärder, alltså kvarhållandeåtgärder eller genomströmningsåt-

gärder, för att ge studenterna förutsättningar att genomföra sina studier med 

lyckat resultat.  

Mer konkret formulerades en rad möjligheter (Prop.2001/02:15, s. 20). Rege-

ringen föreslog exempelvis satsningar på basår eller collegeår, liksom på utökad 

studie- och yrkesvägledning. En särskild insats som fick finansiellt stöd från Re-

kryteringsdelegationen var satsningen på språkverkstäder, som beskrivs närmare 

i avsnitt 2.3.  Även pedagogisk förnyelse förespråkades, för att möta krav och 

behov från mer heterogena studentgrupper. I efterdyningarna bildades under 00-

talet också det svenska Include-nätverket, med syfte att samverka och arbeta för 

en ökad breddad rekrytering på svenska lärosäten.  

 

2.2.2 Breddad rekrytering och akademiskt språk 

Frågor om akademiskt språk fick alltså inledningsvis stor uppmärksamhet i sam-

band med direktivet om breddad rekrytering. Nya och mer heterogena student-

grupper aktualiserade frågor om moderniserad högskolepedagogik och ett mer 

kraftfullt stöd i vetenskapligt skrivande. Språkets betydelse framhålls explicit i  Den 

öppna högskolan (Prop. 2001/02:15, s. 51), för att högskolestudier ska kunna bedri-

vas framgångsrikt. Även Kommittén för svenska språket (SOU 2002:27) pekade 

på behovet av stärkta insatser för akademisk skriftspråkskompetens i högre ut-

bildning: 

 
Universitet och högskolor bör förstärka moment i utbildningen som förbättrar stu-

denternas muntliga och skriftliga färdigheter i både svenska och engelska, samt i 

vissa fall höja förkunskapskraven  i svenska. (SOU 2002:27, s.23). 
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(---)  

Från många håll framförs också att studenterna har varierande förkunskaper och 

språkfärdigheter. Vissa har ett korrekt språk och kan skriva texter som också i andra 

avseenden uppfyller kraven på en vetenskaplig framställning. Andra har betydligt 

större problem att producera välfungerande texter, och i en del fall gäller problemen 

även helt elementära saker som stavning och meningsbyggnad. (SOU 2002:27, s. 

87). 

Delvis bygger SOU-rapportens (2002:27) skrivningar på en inventering av in-

satser i vetenskapligt skrivande vid ett av landets större universitet (Strand 2000). 

Där framgår stora variationer mellan olika ämnen och institutioner. En tendens 

som framträder är, att studentgrupperna redan runt millennieskiftet var hetero-

gena vad gäller ämneskunskap och skrivkompetens.  

Det ökade fokuset på stöd i akademiskt skrivande märktes på flera sätt.   Om-

kring år 2000 inleddes en oerhört omfattande produktion av akademiska skriv-

handböcker och annat skriftligt självhjälpsmaterial. Dels finns här ett mycket stort 

antal förlagsproducerade titlar, ibland generella, ibland med inriktning mot olika 

utbildningar och yrken. Dels skapas under 2000-talets första decennier stora 

mängder lärresurser vid landets lärosäten: handböcker, skrivmanualer, filmer, ord-

listor och liknande. 

 

2.2.3 Kritik mot breddad rekrytering 

Breddad rekrytering får aldrig "innebära sänkta krav". (Prop.2001/02:15, s. 20).  

Ändå förekommer diskussioner, inte bara i Sverige, om eventuella samband mel-

lan breddad rekrytering å ena sidan, och otillräckliga prestationer å andra sidan. 

Ännu har inget sådant samband i Sverige kunnat påvisas. Däremot visar UKÄ 

(2017) på ett samband mellan låg genomströmning och låga betyg. Det är alltså i 

första hand studenter med låga gymnasiebetyg, och därigenom möjligen också 

sämre förkunskaper, som lämnar sin utbildning. Samtidigt påpekar Sundberg & 

Agnidakis (2018), att frågan är komplex; Sverige är ett av de länder som har lägst 

genomströmning av studenter inom OECD (OECD 2019). 

På ett mer principiellt plan diskuterar Haj Brade breddad rekrytering. Hon ut-

går från ett kritiskt intersektionellt perspektiv, då hon problematiserar den diskurs 

som råder. Hon ser en bred retorisk konsensus, om betydelsen av att "nå ut och 

behålla studenter från så kallade studieovana hem" (2014:98 f). Samtidigt är hon 

kritisk till. Hon menar att en öppen debatt inte verkar möjlig om "alternativ till 

den rådande ordningen", och inte heller problematiseras synen på breddad rekry-

tering som automatiskt inkluderande. Haj Brede ser att breddad rekrytering som 

fenomen i själva verket cementerar en underordning och en åtskillnad mellan 

grupper som "de" och "vi". De nya, icke-traditionella studenterna är de som ska 
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"hjälpas" genom stödåtgärder, som den etablerade vita akademiska medelklassen 

tillhandahåller. Haj Brede ser att det i detta, även om inte begreppen inte gärna 

används, ytterst handlar om befästande av maktstrukturer i termer av klass och 

etnicitet. 

2.2.4 Breddad rekrytering i avhandlingen  

I denna avhandling berörs den breddade rekryteringen främst som kontextuell 

företeelse. Den breddade rekryteringen är viktig att förstå, på så vis att den på ett 

handfast vis bidrar till förändringen av högre utbildning i Sverige. Den bidrar san-

nolikt till en mängd delförändringar: till etableringen av landets språkverkstäder, 

och till växande volymer av särskilt pedagogiskt stöd (se 2.3 respektive 2.5). Ut-

rymmet för högskolepedagogiska frågor och högskolepedagogiska enheter på lä-

rosätena ökar samtidigt. Sammantaget pekar mycket mot att glappet i stadieöver-

gången (jfr Ask 2007) mellan gymnasieskola och högre utbildning får alltmer upp-

märksamhet efter direktivet om breddad rekrytering (UHR2014:17), trots Hög-

skolelagens skrivning: 

 
Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får 

på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper (SFS 

1992:1434) 

2.3 Språkverkstäder 

Vid akademiska studier är språket ett av de mest betydelsefulla redskapen. Det 

lyfts också fram i Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15). Einarsson (2005:84) ser 

till och med, ur ett breddad rekryterings-perspektiv, att en språklig klassresa är en 

förutsättning för lyckade högskolestudier. Studenterna behöver genomgå social, 

kunskapsmässig och språklig utveckling, menar han.  

Det är därför naturligt att satsningen på språkverkstäder skedde i samband med 

direktivet om breddad rekrytering. De nya heterogena studentgrupperna förvän-

tades inte ha tillgång till samma skriftspråkliga repertoar som tidigare, mer "trad-

itionella", studentgenerationer. Modellen för de svenska språkverkstäderna häm-

tades från internationella Writing Centers. Länder som exempelvis USA, Storbri-

tannien och Tyskland hade på många håll redan väletablerade verksamheter som 

stöd för studenternas akademiska språk. De första svenska språkverkstäderna in-

rättades runt år 2000, och de vanligaste benämningarna kom att bli Språkverkstad 

respektive Studieverkstad  (Bjernhager & Grönvall Fransson 2018).  

Språkverkstäderna har en viktig roll i denna avhandling. För det första har 

språkverkstäder vid olika lärosäten varit centrala i materialinsamlingen. Genom 
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språkverkstäderna har fallstudiens informanter rekryterats. Dessutom har en för-

hållandevis stor andel av de svenska språkhandledarna bidragit med svar i en av 

enkätstudierna. För det andra har min bakgrund som språkhandledare varit av 

betydelse. Under åren av språkhandledning och studentmöten har jag kommit att 

intressera mig för en rad frågor kopplade till studenters skrivande. Dessa har för-

stås spelat in i utformningen av såväl mina forskningsfrågor, som mina delstudier. 

Den förförståelse jag har för språkhandledning och språkverkstäder kan på så vis, 

i bästa fall, bidra till fördjupade perspektiv. Samtidigt innebär detta inifrånper-

spektiv också en risk. Detta diskuterar jag närmare i kapitel 5, under metodolo-

giska och etiska överväganden.     

I föreliggande avsnitt gör jag först några nedslag i de svenska språkverkstäder-

nas korta historia, innan jag gör en generell presentation av deras struktur och 

uppdrag. Även om verksamheten än idag har något olika benämningar vid olika 

lärosäten, använder jag benämningarna språkverkstad på svenska och writing center 

på engelska. 

  

2.3.1 Språkverkstäderna etableras 

Som en direkt följd av insatserna för att minska social snedrekrytering till högre 

studier, etablerades språkverkstäder på landets lärosäten under 2000-talet. Åtta 

lärosäten erhöll särskilda medel från Rekryteringsdelegationen, med syfte att 

stödja akademisk språkanvändning. Med inspiration från writing centers, inte 

minst i anglosaxiska områden, formades de första svenska språkverkstäderna. En 

första samlad bild av de svenska verksamheterna ges av Blückert (2002). Där 

framgår att någon typ av språkverkstadsverksamhet finns redan runt millennie-

skiftet på ett flertal lärosäten. Ett gemensamt drag i dessa verksamheter var indi-

viduell handledning och rådgivning som erbjöds behövande studenter.  

De första språkverkstäderna hade ofta en ganska småskalig verksamhet, inte 

sällan på tillfälliga medel, och med ganska skiftande organisation. I många fall  

fungerade de främst som stödverksamheter för språkligt särskilt utsatta student-

grupper, med exempelvis dyslexi eller svenska som andraspråk (UHR 2014:21f). 

Einarsson (2005:8) nämner studenter från praktiska gymnasieprogram, studenter 

från studieovan bakgrund och studenter med svenska som andraspråk som ty-

piska språkverkstadsbesökare (jfr Grönvall 2015). Det var alltså just sådana stu-

denter som ingick i den breddade rekryteringen.   

Försöken med språkverkstäder sågs i Utvärderingen av Rekryteringsdelegationen som 

goda exempel (Broady 2006:134), och allt fler lärosäten följde efter. I slutet av 

2004 var antalet språkverkstäder i landet omkring femton stycken (Einarsson 

2005:5). Som en del av utvärderingen (Broady 2006) rapporterades utfallet av de 

åtta språkverkstadsprojekt som tilldelades medel från Rekryteringsdelegationen. 



 

20 

 

Generellt konstaterades att språkverkstäderna hade mottagits väl av studenterna, 

och samtliga åtta projekt permanentade sina verksamheter efter avslutad projekt-

tid. Broady konstaterar att målgruppen för språkverkstäderna i första hand är "stu-

denter från studieovana hem och studenter med annat modersmål än svenska" 

(2006:62).  

I Broadys rapport förefaller språkverkstädernas personal ha ett stort mått av 

samsyn när det gäller studenters skrivande. Det framgår att studenterna i första 

hand inte behöver hjälp med korrekturläsning eller ytspråkliga fenomen. Istället 

ligger fokus på skrivandets globala nivåer som rör textstruktur och koherens. Ett 

återkommande förhållningssätt är principen "hjälp till självhjälp". Tanken är att 

språkhandledaren aldrig ska rätta eller presentera färdiga lösningar för student-

skribenten, utan att textsamtalet ska utmynna i att studenten själv kan finna alter-

nativa lösningar i sin text. 

Einarsson (2005:8) noterar emellertid behov som språkverkstaden inte alltid 

förmår att möta. Han nämner att bland annat studenter med dyslexi och studenter 

med svenska som andraspråk kan ha behov som ligger utanför språkverkstadens 

uppdrag. Han ser att en möjlighet vore att slussa vidare sådana studenter till andra 

aktörer eller mer grundläggande undervisning. Även i Broadys rapport (2006) 

identifieras problematiska områden. Några språkhandledare menar att vissa stu-

denters förkunskaper är otillräckliga för högre studier; i vissa fall är gymnasiebe-

tygen missvisande. Broady noterar också, på landets lärosäten, en skiftande grad 

av stöd för språkverkstädernas språkstöttande verksamhet.  

Med finansiering från Rekryteringsdelegationen bildades också Nätverket för 

språkverkstäder 2003 (Broady et al 2006:66) - ett nätverk Blückert hade efterlyst 

redan ett år tidigare (Lennartsson-Hokkanen 2016). Genom årliga nätverkskonfe-

renser, med representanter från de flesta av de svenska lärosätena, har kunskap 

och erfarenheter från verksamheterna kunnat delas och spridas allt sedan dess. 

 

2.3.2 Språkverkstädernas verksamhet 

Under 2000-talet var utvecklingen tydlig: lärosätenas språkverkstäder konsolide-

rades och utökade sina verksamheter. De flesta språkverkstäderna uppger att 

verksamheterna började utvecklas på allvar från omkring 2010 (Bjernhager & 

Grönvall 2018). De fick fastare ramar, de blev mer synliga och efterfrågade inom 

respektive lärosäte.  

Vid sidan av individuell handledning för studenter, erbjuds idag olika typer av 

föreläsningar och kurser. Utöver studenter omfattas på många lärosäten även dok-

torander och övriga personalgrupper av språkverkstädernas service (Bjernhager 

& Grönvall 2018). Dessutom tillhandahåller språkverkstäderna en hel del egen-

producerat material och resurser, som ska stötta akademiska språkhantering. En 
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tendens är att språkverkstäderna i ökande utsträckning också inriktar sig mot sam-

verkan med olika utbildningar, och mot service till personal vid olika institut-

ioner.5   

Den verksamhet som bedrivs i landets språkverkstäder idag är förhållandevis 

omfattande.6 Intressant är, att språkverkstäder i Sverige, ännu efter två decennier, 

ännu inte har något nationellt uppdrag. De är inte reglerade nationellt, och de har 

inte utvärderats, annat än på lokal eller intern nivå. Inte har de heller i nämnvärd 

utsträckning beforskats. Lennartsson-Hokkanen (2016) diskuterar särskilt detta 

faktum i sin avhandling. Hon ser samtidigt att språkverkstäderna som institution 

i svensk högre utbildning kan problematiseras ur olika aspekter. Inte minst po-

ängterar hon språkverkstädernas gränsöverskridande funktion på lärosätena, nå-

got som erbjuder såväl möjligheter som begränsningar. Särskilt efterlyser hon en 

ökad professionalisering av  språkverkstäderna och dess personal. Ett led i detta 

är att se till att inte språkverkstäderna reduceras till en stödfunktion, utan utveck-

las till en fullvärdig akademisk verksamhet som även driver egen forskning. 

Sammanfattningsvis etableras alltså språkverkstäderna i Sverige mot bakgrund 

av direktivet om breddad rekrytering. Idag erbjuds ett ganska brett utbud av stöd 

i akademisk språkhantering till alla studenter, inte minst de studentgrupper som 

kan räknas som icke-traditionella. En del av dessa studenter har studieovan bak-

grund, andra har andraspråksbakgrund. Men för personer som studerar med 

funktionsnedsättning är situationen delvis annorlunda. De har, utöver språkverk-

staden, tillgång till ytterligare stöd: det riktade, eller särskilda, pedagogiska stödet.  

    

2.4 Riktat pedagogiskt stöd 

Riktat pedagogiskt stöd skiljer sig på avgörande sätt från språkverkstädernas stöd. 

Det är tillgängligt enbart för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Det är också, till skillnad från språkverkstädernas stöd, nationellt reglerat. Med 

andra ord har lärosätena ansvar för att göra utbildning och studiemiljö tillgänglig 

för och anpassad till studenter med funktionsnedsättning. Stödet organiseras av 

särskilda enheter på lärosätena, som är ålagda att ha samordnare som handlägger 

stödet.  Det riktade pedagogiska stödet finansieras i grunden med 0,3% av lärosä-

tets grundanslag för utbildning (Utbildningsdepartementet 2019). I allmänhet 

                                                      
5 Det kanske tydligaste exemplet på expansion är Enheten för akademiskt språk (ASK) vid Gö-

teborgs universitet, som inrättades 2013 (https://ask.gu.se/om). 

6 Genom personlig kommunikation 2020-2021 har jag förstått att det på vissa lärosäten finns en 

tendens till minskande verksamhet på språkverkstäderna. Till detta verkar finnas bland annat eko-

nomiska och coronarelaterade förklaringar. 

https://ask.gu.se/om
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krävs intyg som styrker funktionsnedsättningen. Tillsammans med lärosätets sam-

ordnare diskuteras sedan olika anpassningar och stödåtgärder.   

Stödet kan vara av många olika slag. En nationell praxis har utvecklats, som 

innebär att lärosätena erbjuder i stort sett samma stöd (Blückert 2002; Björn Mil-

rad 2010; Anderson et al 2018), inte minst sedan ett nationellt nätverk bildades 

2003.  Exempel på riktade pedagogiska anpassningar kan till exempel gälla: 

 
• Examination: anpassad examination (tentamen i mindre grupp, annan tenta-

mensform, längre tid och liknande) 

• Tekniskt stöd: tillgång till resursrum, resursdatorer, särskilda programvaror - inte 

minst stavningsprogram som SpellRight och Stava Rex (båda f.ö. från utvecklaren 

Oribi). Dessutom tillgång till talböcker och Legimus . 

• Personellt stöd: anteckningsstöd, språkstöd, teckentolkning  och studiementorer. 

I den kartläggning av stödåtgärder som Björn Milrad (2010:88) gör, finner hon 

dessutom att ett flertal lärosäten specifikt erbjuder "korrekturläsning av uppsats". 

Ett lärosäte menar tvärtom att korrekturläsning av det slaget vore fusk, och er-

bjuder istället "språkanalys" som stödjande resurs.  

Vad beträffar tekniskt stöd, så påpekar Björn Milrad (2010) att studenter ofta 

kan känna tveksamhet inför tekniska och digitala verktyg. En orsak är att många 

studenter i stor utsträckning vill klara sina studier på egen hand. Nilsson-Lind-

ström (2011) ger dock en lite annan bild. Även om det skiljer mycket mellan olika 

studenter, ser hon att framförallt mjukvarorna talsyntes respektive stavningskon-

troll är populära. Sannolikt är dock, menar jag, att synen på tekniskt stöd har för-

ändrats under det senaste decenniet. Samtidigt kan det säkert ligga något i upp-

fattningen, att en del studenter med funktionsnedsättning föredrar att försöka 

klara studierna utan riktar stöd. 

Uppgifterna om riktat pedagogiskt stöd redovisas i varje lärosätes årsredovis-

ning, och siffror för landet som helhet återfinns i SU:s årsredovisning (Stock-

holms universitet 2019). Större delen av det riktade pedagogiska stödet i Sverige 

går till studenter med mindre synliga funktionsnedsättningar, som dyslexi, neu-

ropsykiatriska variationer och psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen utgör 

studenter med dyslexi. 

Men mörkertalet är sannolikt stort. Enligt Eurostudent VI (UHR 2018) är det 

endast omkring 25% av studenterna med funktionsnedsättning som har kontaktat 

samordnare för riktat pedagogiskt stöd. En förhållandevis stor andel av studen-

terna med funktionsnedsättning verkar alltså välja bort möjligheten till stöd. 

Björn Milrad (2010:89) identifierar i sin avhandlingsstudie flera intressanta för-

hållanden. Ett sådant förhållande gäller att det riktade pedagogiska stödet i princip 

inte följs upp. Därför är kunskapen liten om hur stödet utnyttjas, och vilken effekt 

det får. Hon noterar också hur funktionen som ett lärosätes samordnare av riktat 



 

23 

 

pedagogiskt stöd verkar leda till dubbla roller. I vissa fall kan en samordnare fö-

reträda studenten, gentomot lärosätet, en institution eller en lärare. I andra fall 

företräder samordnaren tvärtom lärosätet gentemot studenten. 

I denna studie aktualiseras riktat pedagogiskt stöd på ett ytligt plan. Tre av in-

formanterna i fallstudien har tillgång till sådant stöd i någon mån, och det berörs 

ibland i intervjuerna. Även vissa respondenter i enkätmaterialet har tillgång till 

den här typen av pedagogiskt stöd.  

2.4.1 Intersektionalitet 

Studieobjekt i avhandlingen är akademisk skrifthantering hos studenter som ris-

kerar studiemisslyckande. Som en del att förstå studenters akademiska skrifthan-

tering, intresserar jag mig också för olika bakgrundskategorier. I samband med 

avsnittet om breddad rekrytering (se 2.2.), har sådana redan nämnts: studieovan 

bakgrund, flerspråkig bakgrund och funktionsnedsättning.  

Samtidigt är detta en balansgång. Studenters olika behov av stöd i akademiskt 

skrivande ska inte likställas med, förklaras av eller sammanblandas med vare sig 

social bakgrund, språkbakgrund eller funktion. I ljuset av 2000-talets skrivkrisdis-

kurs, känns det särskilt angeläget att inte bidra till generaliseringar eller stigmati-

seringar.    

Jag ser ändå att olika kategorier kan vara relevanta för hur studenter upplever, 

hanterar och förhåller sig till akademiskt läsande och skrivande i högre utbildning. 

Dessa kategorier möts, samverkar och formar förutsättningar på olika sätt. Mer 

konkret menar jag att studenter i sin akademiska skrifthantering  möter maktstruk-

turer, som har flera aspekter och bottnar. Sannolikt kan det finnas en särskild 

utsatthet i detta för studenter från icke-traditionell bakgrund. För vissa studenter 

aktualiseras flera kategorier; kanske har man såväl flerspråkig bakgrund som 

dylexi. Det innebär att intersektionella perspektiv är av betydelse i avhandlingen. 

För diskussion och nyansering av begreppet, se Sandell (red. 2014). 

I det att ha tillgång till ett acceptabelt akademiskt skriftspråk finns maktaspekter 

och hegemoni lagrade i olika nivåer (de Los Reyes & Mulinari 2005:14). Tradit-

ionella sociala kategorier som klass, kön, ras/etnicitet och nation kan inte bortses 

från, lika lite som generation/ålder och funktion. Ett intersektionellt perspektiv 

bidrar till att synliggöra komplexa och simultana effekter av hur dessa kategorier 

kan samverka förutsättningarna för akademiskt läsande och skrivande. 

Denny (2010) blottlägger sådana intersektionella aspekter i akademisk språk-

stöttning i boken Facing the Center: Toward an Identity Politics of one-to-one Mentoring. 

De aspekter han tar upp är ras och etnicitet, klass, kön och genus samt nationalitet. 

Dessa sammanfaller till stora delar med aspekter som är särskilt relevanta i den 

här avhandlingen. Om detta handlar avsnitt 2.5.  
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2.5 Icke-traditionella studenter 

Begreppet icke-traditionell är tolkningsbart. Även om det främst används på eng-

elska (non-traditional student), förekommer det också på svenska. Bron & Lönnhe-

den (2004) menar att en icke-traditionell student är en student som är den första 

i sin familj att genomgå högre utbildning. Samtidigt nyanserar de definitionen ge-

nom att också ta hänsyn till variabler som ålder, klass, etnicitet och kön. Mig ve-

terligt finns ändå ingen riktigt smidig, etablerad benämning för en student som 

räknas in i en breddad rekrytering. 

I denna avhandling används därför, lite i brist på annat, begreppet icke-tradit-

ionell student. Det aktualiserar i första hand tre olika kategorier. Den första är  

klass. Den andra rör ras/etnicitet/nation, medan den tredje är funktion. I den svenska 

högskolediskursen operationaliseras dessa kategorier och får andra och mer ve-

dertagna benämningar. Istället för klassbakgrund talas om studieovan bakgrund. När 

det gäller frågan om ras, etnicitet och nation används istället samlingsbegreppet 

utländsk bakgrund. Med det avses personer som är utrikes födda, eller som är 

födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (jfr SCB 2019). I denna avhand-

ling, som studerar akademiskt språkbruk, kommer emellertid främst begreppen 

språkbakgrund och svenska som andraspråk att användas; ibland anvnd också den mer 

intrenationellt gångbara beteckningen L2. Vad gäller kategorin funktion, används 

begreppen funktion och funktionsnedsättning; se vidare diskussion under 2.5.3. I 

första hand är det specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, som är aktuellt i av-

handlingen. Kategorier som kön/genus och ålder/generation berörs i avhandlingen, 

men spelar en mindre roll.  

2.5.1 Studenter från studieovan bakgrund  

Klass som benämning förekommer i princip inte i den svenska högskolediskur-

sen. Därför ansluter jag mig till användningen av begreppet studieovan bakgrund, 

som bygger på föräldrarnas utbildningsnivå. Studenter från studieovan bakgrund 

var den grupp som kanske tydligast sågs som mål för den breddade rekryteringen. 

Men trots insatserna under 2000-talet kvarstår en stor snedrekrytering. Fortfa-

rande är det vanligare att man söker sig till högre utbildning om ens egna föräldrar 

är högutbildade (UKÄ 2019). För individer födda 1993, som Universitetskansler-

ämbetet lyfter fram som exempel, är skillnaderna stora. För personer med minst 

en forskarutbildad förälder hade 84% påbörjat universitetsstudier före 25 års ål-

der. Bland personer där föräldrarna endast har förgymnasial utbildning var mot-

svarande siffra 23%. Sammantaget innebär detta att Sverige är ett av de länder 

inom OECD som har störst social snedrekrytering till högre studier.  

Dessutom kvarstår en social snedrekrytering inom högskolesystemet. Student-

populationen vid vissa utbildningar består av en stor andel icke-traditionella stu-

denter, medan det är tvärtom med andra utbildningar. Landets lärarutbildningar  
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har en stor andel icke-traditionella studenter, i synnerhet de med förskol-, grund-

lärar- och fritidslärarinriktning (jfr Ask 2007; Erixon Arreman & Erixon 2017; 

Hort 2020:21). I föreliggande studie förefaller detta särskilt intressant, eftersom 

samtliga de fem fallstudieinformanterna läser olika pedagogiska utbildningar. 

Haj Brede (2014:104) noterar att frågan om klassbakgrund, eller frågan om stu-

dieovan bakgrund, skiljer ut sig något från andra kategorier. Jämfört med exem-

pelvis etnicitet, kön eller funktion, faller inte social bakgrund inom ramen för dis-

krimineringslagstiftningen. I detta ser hon i sig en maktstruktur och ett osynlig-

görande. Den studieovane studenten framställs som osäker  och osjälvständig och 

i behov av hjälp, med brister som ska åtgärdas eller avhjälpas. Hon frågar sig hur 

ett 'akademiskt görande' möjliggörs eller begränsas för ett subjekt med studieovan 

bakgrund.  

I denna avhandling ser jag det som relevant i vilken mån en student kommer 

från en studievan bakgrund. Det kan potentiellt samvariera med vilken typ av 

skriftkultur och stöd som studenten har i sin repertoar. Mer utvidgat kan det också 

samvariera med såväl attityder som tillgång till akademiska och andra sociala nät-

verk och sammanhang.   

 

2.5.2 Studenter med svenska som andraspråk 

Andraspråksstudenters akademiska språkbruk är underbeforskat i Sverige, kon-

staterar Staaf (2015:115) i sin licentiatavhandling. Detta trots att studenter med 

utländsk bakgrund generellt idag inte är underrepresenterade bland nybörjarna i 

högre utbildning (UKÄ 2019). Däremot framkommer stora skillnader mellan 

olika delgrupper, där endast 29% av personer av sent invandrade (det vill säga 

efter 7 års ålder) har sökt sig till högre utbildning. Totalt har andelen studenter 

med utländsk bakgrund ökat under 2000-talet. En stor del av dessa söker sig till 

utbildningar som tandläkar- och receptarieprogrammen. Internt inom högskolans 

utbildningar finns här alltså en snedrekrytering.   

    Forskning som berör andraspråksstudenters akademiska skrifthantering är 

alltså sällsynt i Sverige, vilket gör att Sverige utmärker sig i ett internationellt per-

spektiv. Undantag finns dock. Lennartson-Hokkanen (2016) undersöker ett ut-

bildningsprogram med en stor andel studenter med utländsk bakgrund, och Staaf 

(2015) studerar andraspråksstudenters skriftspråk i hemtentor.  

Björn Milrad (2010:100) diskuterar på särskilda utmaningar i att studera på ett 

andraspråk. Hon pekar särskilt på att denna språksituation, som till sin karaktär 

kan påminna om läs- och skrivsvårigheter, inte berättigar till riktat pedagogiskt 

stöd. I många fall verkar inget stöd alls, utöver språkverkstaden, finnas för dessa 

studenter. 
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Aspekter som ras, etnicitet och nation kommer i avhandlingen i första hand att 

ersättas av aspekten flerspråkighet och språkbakgrund. Liksom i internationella 

sammanhang använder jag främst begreppet andraspråksskribent och andra-

språksstudent (L2 writer respektive L2 student). Syftet är inte att reducera studen-

tens identitet till en fråga om språkbehärskning eller modersmål. Däremot är det 

potentiellt en skillnad om man bedriver högre studier på sitt förstaspråk eller and-

raspråk. För den här studien är just frågan om språkbakgrund av betydelse. Jag 

väljer att i de flesta fall inte använda begreppen modersmål eller flerspråkighet. 

Istället är det väsentliga att studenterna själva upplever att de studerar på ett and-

raspråk. Begreppsfrågan är dock inte enkel; för en djupare diskussion, se t.ex. 

Lindholm (2019). 

2.5.3 Studenter med funktionsnedsättning 

Personer som studerar med en funktionsnedsättning kan ses som en icke-tradit-

ionell studentgrupp. Nedsättningar som påverkar förmågan till akademisk skrift-

hantering kan därför vara av vikt att belysa. Eftersom funktionsnedsättning är en 

av sju diskrimineringsgrunder i Sverige, omfattas dessa studenter av diskrimine-

ringslagen (SFS 2008:567), till skillnad från andra grupper icke-traditionella stu-

denter.  

Fältets begreppsflora är under debatt och rörelse, och därför inte alltid självklar 

(jfr Vogel 2019). I den fortsatta framställningen använder jag Socialstyrelsens re-

kommenderade begrepp funktionsnedsättning  när jag avser fysiska, psykiska eller 

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Funktionshin-

der är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen (SFS 2008:567; Socialstyrelsen 2011). Funktionsvariation, som inte 

har samma vedertagna status, använder jag däremot inte. För denna avhandlings-

studie, som riktar fokus mot akademiskt läsande och skrivande, är dyslexi som 

funktionsnedsättning särskilt relevant.  I någon mån berörs också koncentrations-

svårigheter som neuropsykiatrisk variation. 

Det är svårt att veta hur många studenter i högre utbildning som har någon 

form av funktionsnedsättning. I Sverige förekommer inte den typen av kartlägg-

ning. Därför måste alla siffror i den fortsatta framställningen behandlas med viss 

försiktighet. Antalet kända studenter, dvs de som ansökt om riktat pedagogiskt 

stöd, har dock ökat stort under 2000-talet (Ingesson 2007; Björn Milrad 2010). 

Enligt officiella siffror från 2019, var det 20 150 studenter som fick stödresurser 

(Stockholms universitet 2020:33). Anderson et al (2018) menar emellertid att mör-

kertalet kan vara stort. Deras erfarenheter från undervisning och examination i 

svensk högre utbildning pekar på att andelen studenter med funktionsnedsättning 

kan utgöra omkring 10 % i en studentgrupp. 
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Nästan hälften av de studenter som får någon typ av särskilt pedagogiskt stöd 

har dyslexi (Stockholms universitet 2020:33). Enligt undersökningen Eurostudent 

VI (UHR 2018), som baseras på studenters enkätsvar, är emellertid de vanligaste 

nedsättningarna psykisk ohälsa, syn- eller hörselnedsättning respektive kronisk fy-

sisk sjukdom .  

Enligt Eurostudent VI (UHR 2018) känner sig hälften av studenterna i någon 

mån begränsade av sin funktionsnedsättning, och en tredjedel upplever att de inte 

får tillräckligt stöd från lärosäte eller samhället. Sundberg & Agnidakis (2018) kart-

läggning av studieavbrott inom Hum-Sam visar att studenter med funktionsned-

sättning står för en stor del av ofrivilliga avhopp på grund av studiemisslyckande. 

Intressant är, att det i studien framkommer att studenterna i mycket liten utsträck-

ning sökt stöd på lärosätet i samband med avhoppet. Sundberg & Agnidakis me-

nar att det kan ses som ett uttryck för utanförskap.  

Studenter med funktionsnedsättning förefaller vara mindre nöjda med sin ut-

bildning än andra studenter (UHR 2018:28f). Vissa studenter uttrycker där kritik 

mot den låga grad av kunskap och förståelse som lärare och lärosätets företrädare 

har om dyslexi och funktionsnedsättningar. Gemensamt för studenter med funkt-

ionsnedsättning är också upplevelsen av "annorlundaskap"; de generellt känner 

sig mindre hemma i högre utbildning, än studentpopulationen som helhet. 

2.5.4 Studenter med dyslexi 

I föreliggande studie om kämpande studenters akademiska skrifthantering är 

dyslexi som funktionsnedsättning särskilt relevant. Dyslexi den vanligaste kända 

funktionsnedsättningen bland studenter (Stockholms universitet 2020; Björn Mil-

rad 2010). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att detta är en heterogen grupp, 

där funktionsnedsättningen kan upplevas och hanteras oerhört olika av olika in-

divider. Björn Milrad (2010:119) menar att det i allmänhet verkar gå lättare för 

studenter som dels har fått tidig diagnos, dels har haft  föräldrar som har kämpat 

för stöd, resurser och anpassningar.  

Även om olika förklaringar finns till dyslexi, är de flesta överens om att dyslexi 

i någon mån hänger samman med fonologiska svårigheter och kopplingen mellan 

språkljud och språktecken. Sådana svårigheter kan leda till avkodningsproblem 

och långsam läsning, särskilt vid långa, okända ord eller begrepp. I denna mödo-

samma avkodning belastas arbetsminnet hårt. En följd av att den tekniska läs-

ningen tar stor kognitiv kapacitet, är ofta att läsförståelsen kan bli lidande. (Björn 

Milrad 2010). Den kognitiva överbelastningen gör i många fall att en person med 

dyslexi tvingas lägga stor kraft på skrivandets lågnivåprocesser som stavning, ord-

val och enstaka uttryck (Wengelin 2007).  
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Studenter med dyslexi kan möta utmaningar på många plan i det akademiska 

läsandet och skrivandet. På ett lokalt plan kan det visa sig konkret i texterna ge-

nom omkastade bokstäver, utelämnade vokaler eller ändelser (Blückert 2002:71). 

På mer övergripande nivåer i skrifthanteringen kan det snarare handla om otill-

räcklig simultankapacitet att anteckna vid föreläsningar, att strukturera sina texter 

och att formulera sig generellt (Mortimore & Crozier 2006). Det kan också handla 

om svårigheter att läsa stora mängder litteratur, eller att läsa överhuvudtaget på 

engelska (Andersson 2005). Studenten som individ kan också bära med sig  tidi-

gare, negativa erfarenheter av läsande och skrivande. Det kan i sig påverka själv-

bilden, och innebära låg självkänsla, inlärd hjälplöshet, låg uthållighet och passivi-

tet (Björn Milrad 2010:25).  

Dyslexi som funktionsnedsättning kan alltså innebära utmaningar på många 

språkliga och textuella nivåer. Det ser också Witting (1994:33), som i en tidig stu-

die menar att många studenter med dyslexi "krymper" sitt skrivande. De begränsar 

sig till korta meningar och kända ord. Annorlunda uttryckt skriver studenterna 

det de kan, inte det de vill. Witting visar också att studenterna utvecklar olika typer 

av strategier för att klara sitt akademiska skrivande: 
 

De har inte använt sitt eget språk utan lärt sig andras fraser och lånat hela avsnitt 

ur böcker "för att nå upp till den nivå, som man måste om det man skriver ska bli 

godkänt". 

Studenterna undviker alltså egen språkproduktion, och blir istället starkt beroende 

av formuleringarna i sin källtext.  

Wittings studie är intressant. För det första är hon mycket tidig att synliggöra 

situationen för universitets- och högskolestudenter med dyslexi. För det andra 

poängterar hon möjligheterna till reell språkutveckling för studenterna; det hand-

lar alltså inte om enbart att tillhandahålla kompensatoriska verktyg. För det tredje 

identifierar hon patchwritingstrategier i studenters källbaserade skrivande. Där 

den egna skriftliga produktionsförmågan inte är tillräcklig, eller där tilltron till den-

samma inte är tillräcklig, blir källtextens formuleringar nödvändiga stödstrukturer.  
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 Teoretiska perspektiv 

 

 

I denna avhandling om kämpande studenters akademiska skrifthantering  strävar 

jag efter att förena olika perspektiv och synsätt. Detta gäller ansatsen i stort. En 

grundtanke med detta integrativa arbetssätt är möjligheten att belysa fenomen 

från olika håll. Det innebär att jag använder olika teoretiska ramverk. Ingången i 

fältet är i grunden socialt och sociologiskt präglad, men jag använder också kog-

nitiva perspektiv. Blikstad-Balas (2018:20) menar att ett modernt synsätt på lite-

racy bör kunna inrymma såväl "sociala och kulturella kompetenser som kognitiva 

och psykologiska processer". 

Detta innebär inte ett fjärmande från någon av de två huvudtraditionerna inom 

skrivforskning, den socialt respektive kognitivt inriktade (jfr Blåsjö 2010). Istället 

vill jag ansluta mig till den hybriddefinition av literacitet som ges av Schoenbach 

& Greenleaf (2009:99): 

 
Literacy is understood as a social, cultural, and cognitive activity shaped by partic-

ular communities and by the particular situations and contexts in wich reading and 

writing occur. 

En teoretisk utgångspunkt i avhandlingen vill jag se som sociokognitiv, vilket 

beskrivs i avsnitt 3.1. Samtidigt vill jag förhålla mig till det socialt inriktade skriv-

forskningsparadigmet, inte minst med inriktning mot academic literacies (Lea & 

Street 1998), vilket görs i avsnitt 3.2. På motsvarande sätt synliggör och diskuterar 

jag den kognitivt inriktade skrivforskningen i avsnitt 3.3. Härifrån hämtar jag be-

grepp och modeller som används i såväl beskrivning som analys av studens del-

material. I avsnitt 3.4. presenteras några grundbultar i Bourdieus kapitalteori, som 

rekapituleras i avhandlingens diskussion (kapitel 10).  

 

3.1 Sociokognitiv teori 

Socialkognitiv teori etablerades som begrepp och teoririktning under sent 1980-

tal (se Bandura 1986). I föreliggande avhandling använder jag detta ramverk i syfte 

att synliggöra och förstå det ömsesidiga beroendet mellan en individs beteende, 

miljö och kognition (jfr Burnett et al 2016). Annorlunda uttryckt vill jag belysa 
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studenters akademiska skrifthantering genom att identifiera och förstå läs- och 

skrivbeteenden som beroende av såväl sociala, kontextuella faktorer, som av in-

dividuella, kognitiva faktorer.  

Beteenden i fråga om akademisk skrifthantering i högre utbildning är särskilt 

intressant i en lärandekontext som högre utbildning. En grundtanke är att att lä-

rande och beteenden är miljöbetingat och socialt, det vill säga att vi lär i samspel 

med vår omgivning. Beteenden som man observerar i sin omvärld, som verkar 

gynnsamma, tenderar man att imitera och införliva i sin egen beteenderepertoar. 

I synnerhet gäller detta om den man imiterar uppfattas som trovärdig eller före-

bildlig.  

Samtidigt är våra kognitiva förmågor centrala. Bland annat visar det sig i att en 

inlärare, exempelvis en student i högre utbildning, tenderar att upprepa beteenden 

som förstärks eller belönas. Detta bygger på att individen aktivt väljer och utvär-

derar beteendemöjligheter i förhållande till förväntat utfall. I detta är motivation 

en betydelsefull faktor. Mer konkret är det rimligt att anta, att ett beteende eller  

strategi som har varit framgångsrik under tidigare studier eller skolgång, sannolikt 

upprepas även i en ny utbildningskontext. Särskilt bör detta vara fallet om ingen 

alternativ beteendemodell introduceras för studenten.  

Självtillit, det vill säga tilltro till den egna förmågan, är ytterligare en grundläg-

gande faktor i Banduras (1986) ursprungsteori. I denna avhandlingsstudie är själv-

tillit en kritisk faktor i det att kämpande studenter, som riskerar studiemisslyck-

ande, står i fokus.   

3.2 Socialt inriktad skrivforskning  

I sin introduktion till sin spridda skrivforskningsöversikt, ser Blåsjö (2010) att den 

socialt inriktade skrivforskningen är den mest dominanta och livaktiga i Sverige. 

Inte minst har den en stark ställning inom lärarutbildning och utbildningsveten-

skap. Det sociala perspektivet behövs, menar hon, om man vill annat undersöka 

mer "än avgränsade aspekter" av skrivandet. Hon identifierar i detta också de sär-

skiljande dragen mellan det sociala och det kognitiva skrivforskningsparadigmet. 

I de svenska studier som hittills har genomförts av akademiskt skrivande, är den 

det sociala paradigmet närmast allenarådande (se kapitel 4). Det innebär att detta 

är den tradition jag är insocialiserad i. I detta avsnitt kommer jag dels att lyfta  

sociolingvistiska aspekter på akademiskt skrivande, dels att diskutera den domi-

nerande traditionen kring academic literacies.  

 

3.2.1 Skrivandets sociolingvistik  
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I arbetet som språkhandledare och lärare har jag läst en stor mängd studenttexter. 

Var och en av dessa texter har språklig potential att avslöja något om skribenten 

och hens sociala bakgrund. Ofta går det exempelvis att avgöra om studenten har 

svenska som förstaspråk eller inte. Många gånger går det att avgöra om skribenten 

är en erfaren och van akademisk skribent eller ej. I vissa fall kan hemmiljöns ut-

bildningsbakgrund anas.  Ibland visar texten tecken på skribentens ålder, bero-

ende på exempelvis val av ord, ordformer, kommateringsmönster eller typ av 

språkfel. Någon gång kan aspekter av identitet och motstånd skymta fram. Möjli-

gen kan det i vissa fall gå att gissa om skribenten är man eller kvinna7. Med detta 

resonemang vill jag ge en motivering för utgångspunkten att akademiskt skrivande 

är sociolingvistik.  

Liksom Lillis (2013) ser jag akademiskt skrivande som språkbruk ur ett socio-

lingvistiskt perspektiv. Sociolingvistikens grundläggande förhållningssätt till 

språkbruk och språklig variation vill jag därför ta med in i min studie om studen-

ters akademiska skriftbruk. Det innebär flera saker för såväl språksyn som metod-

val i den här avhandlingen. 

För det första intresserar jag mig, på språksociologiskt vis, för autentiskt språk-

bruk. Det medför att jag själv samlar in och medskapar det empiriska material 

som ligger till grund för studien. Jag intresserar mig för autentiska skrivsituationer 

(Boyd & Ericsson 2015). För det andra utgår jag från att det förekommer variation 

i en akademisk skrifthantering. Variation aktiverar sociala funktioner som kan för-

stås på olika sätt, och den sätter fokus på spänningsfältet mellan student, identitet 

och akademisk diskursgemenskap. Spänningen kan diskuteras ur ackommodat-

ionsperspektiv, eller i termer av motstånd och insocialisering.  

För det tredje reser sociolingvistiska perspektiv på akademiskt språkbruk frågor 

om makt och hegemoni. Jag ser akademiska textvärldar och textnormer som för-

hållandevis stabila och traditionella, och det påverkar studentskribenter med en 

mångfald bakgrunder, inte minst givet direktivet om beddad rekrytering. Det är 

inte omöjligt, menar jag, att det utrymme studenter har att påverka befintliga aka-

demiska textnormer är begränsat. Tvärtom kan det finnas en betydande risk att 

studenter språkligt riskerar att bli akademisk kanonmat (jfr t.ex. Andersson 2016)   

 

3.2.2 Academic literacies 

I svenska studier av akademiskt skrivande anläggs vanligen ett socialt perspektiv 

på akademiskt skrivande. I grunden bygger detta på fältet New Literacy Studies 

                                                      
7 I grund- och gymnasieskolans skrivande har det tidigare ibland talats om pojk- respektive flick-

texter. Sannolikt är denna möjliga skillnad mindre synlig i akademiskt skrivande i högre utbildning  
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(NLS), som i har gett upphov till flera olika grenar av litteracitetsforskning. För-

enklat uttryckt, kan några grundbultar i NLS sägas vara en vidare syn på, och 

förståelse av, vad litteracitet är. Det innebär bland annat att en text bör förstås 

utifrån den kontext den är tillkommen i, och att kontexten i sig blir ett legitimt 

studieobjekt. Från detta fält har ytterligare riktningar utvecklats. Digital literacies 

riktar uppmärksamheten mot de särskilda betingelser för skrifthantering som 

kommer med digitalt läsande och skrivade. Blikstad-Balas (2018:31) menar visser-

ligen att det är orimligt att se digital literacy som en helt egen form av literacy, 

men skriftbrukets digitalisering innebär ändå ett avgörande paradigmskifte.   

I första hand förhåller sig emellertid denna avhandling till fältet academic lite-

racies. Så är också fallet med ett stort antal tidigare studier av akademiskt skri-

vande (Blåsjö 2004; Ask 2007; Eriksson 2014; Lennartson-Hokkanen 2016; Er-

ixon & Josephson 2017; Hort 2020).  En viktig utgångspunkt i academic literacies-

paradigmet är att akademiskt skrivande är socialt situerat, och alltså sker i ett so-

cialt sammanhang (Lea & Street 1998; Lillis & Scott 2007). Detta innebär att frå-

gor om akademisk skrifthantering, inte minst när det gäller studenters läsande och 

skrivande, i första hand inte studeras på individnivå.  Förhållandevis sällan är det 

språket och skrivandet i sig som studeras. Istället lyfts ofta fokus till meso- och 

makronivåer, där strukturer och förutsättningar står i centrum.  

Lennartson-Hokkanens avhandling (2016) är ett exempel på just detta. Hon 

studerar språkverkstadens roll för akademisk språkutveckling, inte minst hos icke-

traditionella studenter, utifrån ett academis literacies-perspektiv:  

 
En fördel med detta synsätt är att det fjärmar sig från antagandet att den breddae 

rekryteringen har negativa konsekvenser, och istället väljer forskarna att fokusera 

på och undersöka institutionella praktiker och kontexter där studenter förväntas 

lära, läsa och skriva. (2016:27) 

Lea & Street (1998) identifierar tre diskurser om akademiskt skrivande. Den 

första, färdighetsdiskursen, har fokus på textprodukten och språkytan. Språksy-

nen är i många fall normativ, vilket innebär att texter och skribenter värderas, och 

att det är viktigt att språkfel korrigeras. Applicerat på den svenska skrivkrisdebat-

ten går många debattinlägg att karakterisera som färdighetsdiskursiva.  Den andra 

diskursen, socialiseringsdiskursen, har snarare fokus på lärprocesser som är kopp-

lade till akademisk skrifthantering. På det här sättet tänker man att nybörjare so-

cialiseras in i redan etablerade akademiska textvärldar. Den tredje diskursen, aca-

demic literacy-diskursen, har som primärt fokus snarare frågor om makt och hie-

rarki. I denna syn finns en öppenhet för förändring av den akademiska textvärl-

dens normsystem. Lea & Street (1998) påpekar att de tre diskurserna förutsätter, 

överlappar och innesluter varandra, och därför inte kan ses som isolerade entite-

ter. Även i academic literacy-diskursen kan alltså inslag från såväl socialiserings- 

som färdighetsdiskurs finnas.  
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Vad beträffar svenska studier, ser Hort att det ideologiska inslaget i svenska 

studier "ofta är nedtonat" (2020:31). Samtidigt ser jag en tydlig tendens, när det 

gäller vilka aspekter av akademiskt skrifthantering som hittills har beforskats, och 

vilka som inte har beforskats, i Sverige under 2000-talet.  

I föreliggande avhandling om akademiskt källbaserat skrivande spelar detta roll. 

I grunden ansluter jag mig på flera sätt till academic literacies-paradigmets syn på 

skrivande och maktstrukturer. Men det räcker inte hela vägen. Viktiga aspekter av 

studenters akademiska skrivande riskerar, menar jag, att förbli osynliga med en 

oproblematiserad ideologisk academic literacies-approach. Kämpande studenter-

nas situation och utmaningar vill jag i denna avhandling förstå utifrån olika per-

spektiv. Då kan inte deras egna berättelser förbli osynliga.   

På så vis är berör denna avhandling aspekter av studenters svårigheter i högre 

utbildning. Jag vill tydliggöra att jag inte söker förenklade lösningar; inte heller vill 

jag skjuta skuld enskilda. Jag vill inte bidra till en mer polariserad debatt. Snarare 

vill jag bidra med fler, och nya, pusselbitar. I en postmodern högre utbildning, där 

studentgruppernas sammansättning är annorlunda än för några decenier sedan, 

och därskrifthanteringens förutsättningar i grunden har förändrats, vill jag pröva 

mer komplexa modeller för beskrivning.  

3.3 Kognitiva paradigmet 

Medan den socialt inriktade skrivforskningen betonar kontextens betydelse för en 

texts tillblivelse, riktar den kognitivt inriktade skrivforskningen fokus mot vad 

skribenter faktiskt gör och tänker i samband med skrivandet. Denna forsknings-

riktning etableras under 1980-talet och studerar, förenklat uttryckt, kognitiva pro-

cesser som "aktiveras" i samband med att man skriver. Ett flertal exempel på kog-

nitiva skrivprocessmodeller åskådliggör hur man föreställer sig att dessa processer 

fungerar och förhåller sig till varandra. I många fall har den kognitiva skrivforsk-

ningen varit experimentellt inriktad, och metoder har exempel varit tänka högt-

protokoll, ögonrörelsemätning och tangentloggning.  

Föreliggande avhandlingsarbete kan inte sägas tillhöra den kognitiva skriv-

forskningstraditionen. Däremot används tankesätt, begrepp och modeller. Dessa 

teoretiska verktyg presenteras i avsnitt 3.3. 

 

3.3.1 Processer och processnivåer   

En av den tidiga kognitiva skrivforskningens mest framträdande bidrag utgörs av  

Hayes & Flowers processmodell (1980). De identifierar tre huvudtyper av delpro-

cesser vid skrivande:  planeringsprocesser, nedskrivningsprocesser (det att omsätta i språk) 
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och revideringsprocesser. Dessa tre huvudprocesser övervakas eller regleras genom 

en monitor.  

Planeringsprocesser, som ibland har jämförts med intellectio och inventio i re-

torikens partes-modell (jfr Strömqvist 1989), inbegriper sådant som har att göra 

med planering av innehåll, idégenerering, stoffsamling samt analys av mottagare 

och syfte. Till nedskrivningsprocesser hör det skrivtekniska; allt som har med det 

praktiska skrivandet och formulerandet i sig att göra. Det kan handla om språkliga 

aspekter som rör bokstavskunskap, konventioner som rör stavning eller språkrik-

tighet, men också frågor om ordval, meningsbyggnad och textens disposition. Re-

videringsprocesser handlar om textbearbetning, som att radera, lägga till eller 

flytta textpartier (se t.ex.  Lindgren 2005; Johansson 2018).  

De olika skrivprocesserna kan delas in i högnivå- respektive lågnivåprocesser 

(Hayes & Flower, 1980). Lågnivåprocesserna handlar om inskription, det rent 

skrivtekniska att fästa på papper eller skärm. Detta kan innebära allt från att forma 

bokstäver, stava, använda skiljetecken, mobiliera ord. Högnivåprocesserna hand-

lar istället om aspekter kopplade till planering, genomläsning, revidering och 

strukturering av sin text.  

Skrivande är kognitivt krävande. Enligt teorin om kognitiv överbelastning, har 

den mänskliga hjärnan har en begränsad kapacitet för arbetsminne (Galbraith 

2009). Enkelt uttryckt innebär detta att ju fler delnivåer av skrivprocesser som 

arbetsminnet behöver hantera, desto större är risken för kognitiv överlastning. Ju 

mer arbetsminnet behöver hantera lågnivåprocesser, desto mindre kapacitet finns 

tillgängligt för högnivåprocesser som innehåll, disposition och mer avancerad 

problemlösning i skrivandet. Galbraith (2009:11) skriver: 
 

Being able to write or type fluently and having well-developed language skills should 

reduce cognitive overload and facilitate more fluent retrieval of content from long 

term memory.  

 

För att undvika den här typen av överbelastning, behöver skribenten utveckla 

strategier för att bemästra skrivandet.  Kellogg (1988) föreslår två sätt att minska 

den kognitiva belastningen. Ett sätt är att förarbeta innehållsligt; genom planering 

och innehållsgenerering inför skrivfasen, kan den kognitiva belastningen under 

skrivandet minskas. Ett annat sätt är att låta den första skrivfasen utmynna i en 

grov första textversion, där man inte behöver lägga kognitiv energi på ytspråkliga 

fenomen. (Flower & Hayes 1980; Galbraith 2009). Ju högre grad av automatise-

ring som skribenten har, desto större kapacitet finns att tillgå för mer avancerad 

problemlösning i skrivandet.  

Inte minst är detta relevant vid skrivande på ett andraspråk. Nawal (2018) un-

dersöker L2-studenters kognitiva belastning. Ett resultat är att belastningen mins-
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kar om skrivprocessens stadier enbart sker på andraspråket. Översättningsmo-

ment, liksom ordboksanvänding, riskerar leda till minskat flyt och lägre textkvali-

tet. 

3.3.2 Knowledgetelling och knowledgetransforming 

Galbraith (2009) menar att ett av de viktigaste utfallen av Hayes & Flowers tidiga 

forskning, blev möjligheten att identifiera skillnader mellan expertskribenter och 

novisskribenter. Detta bygger Bereiter & Scardamalia (1987) vidare på i sitt be-

greppspar knowledge-telling respektive knowledge-transforming (jfr Shaw 

2019:129 om knowledge display respektive knowledge transformation). 

 

Eventuellt används dessa begrepp (Bereiter & Scardamalia 1987)  

3.3.3 Processmodeller 

  

Sedan Hayes & Flowers (1980) första processmodell, har ett flertal alternativa 

modeller presenterats. Generellt har de tidiga modellerna kritiserats, inte minst 

för att de i endast begränsar omfattning tog hänsyn till sociala och kontextuella 

faktorer.  

Galbraith (2009:14) påpekar också att de tidiga skrivprocessmodellerna be-

handlade formuleringen som en ganska passiv komponent i processen. Han ser 

emellertid i sina studier, att skrivandet i sig genererar nya idéer till innehåll hos 

skribenten. Det bygger emellertid på att skribenten engagerar sig i idéinnehållet i 

ett textnära arbete. 

I föreliggande studie används (preliminärt) Hayes & Flowers ursprungliga mo-

dell som utgångspunkt för diskussion av skrivandets kognitiva aspekter. Denna 

tidiga modell, trots de aspekter som inte fångas, kan vara enkel och ändamålsenlig 

i sammanhanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

3.4 Det kultursociologiska kapitalet 

 

I en rapport om Växjö universitets första språkverkstadsatsning, resonerar Ei-

narsson (2005b) om breddad rekrytering. Bland annat talar han om  

 
klassresenärer och akademiskt språk, om språks värde, kulturellt kapital, klassrese-

närers 'dubbla medlevarskap', stadieövergången till akademiska studier, de akade-

miska textvärldarna"  

i samband med att han summerar erfarenheterna från Textverkstaden vid Växjö 

universitet. Här kopplar han icke traditionella studenter till Bourdieus kapitalbe-

grepp. Möjligen går Einarsson in i en socialiseringsdiskurs, i det att han talar om 

klassresa. Oavsett detta vill jag pröva att ge akademiskt skrivande ett språksocio-

logiskt ramverk ur ett delvis annorlunda perspektiv. Det gör jag genom att intro-

ducera element från Bourdieus kapitalteori.   

Kapital används som överordnat begrepp för de samlade tillgångar som en stu-

dentskribent har möjlighet att mobilisera som resurser i sitt skrivande.  

Studentens kognitiva kapital utgörs av ämnesmässiga förkunskaper, tillsammans 

med en mer generell tillgång till kognitiva verktyg och abstrakt tänkande. Språkligt 

kapital är den språkliga kompens och repertoar som studenten har med sig i form 

av språkbakgrund. Denna språkbakgrund kan inrymma frågor om såväl allmän 

skriftspråkskompetens, som frågor om modersmål eller förstaspråk (L1 eller L2).  

Psykologiskt kapital kallar jag en tredje kategori. Hit räknas personliga egenskaper 

på ett mer övergripande plan som identitet, motivation och grit/uthållighet. Den 

fjärde kategorin, socialt kapital innebär i detta sammanhang tillgång till stöttande 

nätverk, som vänner och familj.  
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 Forskningsöversikt 

Forskning om akademiskt skrivande fokuseras i detta kapitel. Det är ett stort och 

föränderligt forskningsfält, som inrymmer en mängd delaspekter. Inte minst är 

det uppenbart vid en internationell utblick. Fältet inramas av skrivforskningens 

två huvudparadigm, det sociala respektive det kognitiva, som i kapitel 3 används 

om teoretiska utgångspunkter.  

Centralt i avhandlingen är kämpande studenters akademiska skrivande från käl-

lor. Det inkluderar inte bara aspekter som kontext och skrivprocesser, utan också 

frågor om digital skrifthantering, skriftspråkskompetens och akademisk hederlig-

het. Därför gör detta kapitel bara utvalda nedslag i det dynamiska fält som den 

akademiska skrivforskningen utgör.  

Avsnitt 4.1. handlar om framväxten av det svenska forskningsfältet akademisk 

skrifthantering. Både akademiskt skrivande och läsande uppmärksammas. I av-

snitt 4.2. görs nedslag i intertextualitetsforskning, vilket också inbegriper frågor 

om plagering och akademisk hederlighet. Avsnitt 4.3  handlar om stöttande resur-

ser vid källbaserat skrivande, i både receptivt och produktivt syfte. 4.4. handlar 

specifikt om språkverkstäder, medan 4.5. problematiserar aspekter av textkvalitet 

och skribenters utvecklingsområden.    

4.1 Forskning om akademisk skrifthante-
ring  

4.1.1 Svensk akademisk skrivforskning: ett fält växer fram 

Under en period av 15 år, just efter millennieskiftet 2000, etableras den akade-

miska skrivforskningen i Sverige.  Här finns tidiga milstolpeavhandlingar (t.ex. 

Blåsjö 2004; Ask 2007) som raskt följs av andra studier. Dessa har flera gemen-

samma nämnare. De tillhör i allmänhet det socialt inriktade skrivforskningspara-

digmet, där kontext och socialiseringsperspektiv är vanliga. Gemensamt för dessa 

studier är också att  de är inriktade mot ämnesspecifikt, disciplinärt skrivande. På 

det viset genomlyses skrivande vid högskoleutbildningar som historia och nation-

alekonomi (Blåsjö 2004), lärarutbildning (Ask 2007; Lundin 2013; Erixon & Jo-

sephson 2017; Hort 2020), ingenjörsutbildning (Hållsten 2008; Eriksson 2014), 

juridik (Blückert 2010) samt socialt arbete och sociologi (Eklund Heinonen, 
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Lennartsson-Hokkanen & Nord 2018). Ytterligare en studie (Lennartson-Hokka-

nen 2016) har fokus på farmaceuter, men med en delvis annorlunda utgångspunkt 

ur ett språkverkstadsperspektiv. Ett bredare perspektiv har Malmbjers antologi 

(2017) om skrivande i humaniora och samhällsvetenskap.  

Svenska studier om akademiskt skrivande berör i olika mån svårigheter som 

studenter möter i det akademiska skrivandet. I flera fall rör det sig om fallbeskriv-

ningar som goda exempel (källor på det). Men det finns samtidigt flera aspekter 

av akademiskt skrivande, som i princip är obeforskade ur svenskt perspektiv.  

Med endast några undantag (Lundin 2013; Josefsson & Santesson 2017) har 

svenska studier av studenters akademiska skrivande hittills inte alls haft fokus på 

textkvalitet, på språkliga utvecklingsområden eller otillräcklig skriftspråkskompe-

tens. Inte heller har akademiskt skrivande ur andraspråks- eller flerspråkighets-

perspektiv förekommit; ytterst få studier finns som behandlar skrivandet av stu-

denter med funktionsnedsättning. Den avgörande övergången till digital akade-

misk skrifthantering har inte tilldragit sig särskilt stort intresse, och beforskningen 

av språkverkstäders verksamhet har knappt påbörjats (se dock Lennartsson-Hok-

kanen 2016). Studier om akademisk skrifthantering i anknytning till frågor om 

akademisk hederlighet, exempelvis plagiering och otillåtet samarbete, är oerhört 

få (se dock Karlsson 2019).  

Det är anmärkningsvärt att dessa områden, med en omfattande forskning in-

ternationellt, i endast liten utsträckning verkar intressera svenska skrivforskare. I 

föreliggande avhandling aktualiseras dock flera av dessa perspektiv.  

 

4.1.2 Studenters akademiska läsande 

Källbaserat skrivande bygger på läsande. Det akademiska läsandet ser emellertid 

Eklund Heinonen, Lennartsson-Hokkanen & Nord (2018) som otillräckligt be-

lyst. De konstaterar  att många studenter verkar sakna adekvata eller effektiva 

lässtrategier för de textmängder och den typen av läsande som akademiska studier 

kräver (jfr Jamieson 2019). De menar därför att många studenter sannolikt skulle 

vara behjälpta av undervisning i djupläsning respektive ytläsning.  

Djupläsning innebär en mer kognitivt krävande närkontakt med en texts inne-

hållskärna, medan ytläsning är en strategi att översiktligt läsa igenom större text-

mängder i syfte att finna specifik information. (Eklund Heinonen, Lennartsson-

Hokkanen & Nord 2018). Ytläsning som fenomen talar även Svensson om, 

(2014:147f) men med mer finkalibriga begrepp. Han använder benämningen 

översiktsläsning, som han kompletterar med begreppet sökläsning efter ett visst 

skriftligt uttryck eller begrepp. Detta läsbeteende är särskilt vanligt i utbildnings-

sammanhang, inte minst i samband med olika uppgifter. Ytterligare en distinktion 

gör Svensson då han talar om pincettläsning som en söklässtrategi med syfte att 
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"lyfta ut uttrycket" och använda för att memorera, skriva av eller återge det lästa 

(Svensson 2014:155; LØvland 2011).  

Studier visar att ytinriktad läsning ökar risken för en läsare att missförstå en text 

(Säljö 1998) och att ytinriktning samvarierar med yttre motivation (Marton & Säljö 

(1998:74). Ett experiment med studenters läsande i högre utbildning, visade att 

frågor som skulle bidra till att öka läsförståelsen, tvärtom verkade trigga en ytin-

riktad svarsjakt eftersom studenterna uppfattade frågorna som ett mål i sig. Detta 

läsbeteende kallar Rowlands et al (2008) power browsing. Det förefaller vara särskilt 

vanligt vid läsning av digitala texter (Jamieson 2019:117),  där en ytlig och linjär 

läsning av källtext i många fall snarare syftar till att söka citat än att söka förståelse 

(Howard et al 2010). 

   Bristen på djupläsning kan bero på såväl tidsbrist som inadekvat skriftspråks-

kompetens. Jamieson (2019:118) menar att studenters tendens att arbeta med låg-

nivåprocesser i den akademiska skrifthanteringen beror på att de redan är på grän-

sen till sin förmåga: 

 
If students at any level work at the edge of their ability, it makes sense that they 

would not be able to distance themselves enough to render the words of others 

into new language in every instance. (Jamieson 2019:118). 

Studenters fokus på lågnivåprocesser i skrifthanteringen rapporteras även av 

andra (Howard et al 2010; Rodrigue 2017). De ser att studenters läsarbete sker på 

ord- och meningsnivå, mening för mening eller ord för ord (jfr Wengelin 2007). 

4.2 Intertextualitet  

Akademiskt skrivande bygger på att man som skribent förhåller sig till andras tex-

ter. Det reser inte bara frågor om lässtrategier och läsförståelse. Det reser också 

frågor om hur den akademiska skribenten hanterar förhållandet mellan källtext 

och måltext. Internationellt är forskningen omfattande när det gäller källbaserat 

skrivande. intertextualitet och plagiering. I Sverige är antalet studier färre. Det har 

heller inte riktigt etablerats stabila begrepp för att tala om intertextualitet vid käll-

baserat skrivande.  

Inom nordistik och lexikografi har begreppet kompilering använts för det att 

(mer eller mindre osjälvständigt) sammanställa material från olika källor (jfr John-

son 2017; Svensén 2004). Nilsson (2002) talar i sin studie av elevers forsknings-

processer bland annat om sampling, medan Ask (2007) använder begreppet avskrift 

av originalkällan. Randahl (2014) talar om remediering och Hort (2020) om kuration  

̶  om än ur olika teoretiska perspektiv. Detta avsnitt handlar om intertextualitets-

forskning och textuell reproduktion.   
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4.2.1 Källbaserat skolskrivande i Sverige 

Det är naturligt att en skribent använder redan välkända och införlivade strategier 

vid skrifthantering, när hen ställs inför nya, svårare uppgifter och nya skrivsam-

manhang (Pecorari 2008:33). Så är också fallet med den nya diskursgemenskap 

som oerfarna studenter i högre utbildning ställs inför. Därför inleds delavsnittet 

med nedslag i forskning om källbaserat skrivande och skrivundervisning i grund- 

och gymnasieskolan.  

Sveriges skolskrivande har flera etablerade tendenser. Den berättande texten 

står stark, och Blåsjö konstaterar (2010) att mycket av skolskrivandet domineras 

av just berättande skrivuppgifter. Detta pekar mot att de riktningar som av Ivanić 

(2004) benämns som kreativitets- respektive processdiskurs står starka.   

Även tecken på genrediskurs syns dock. Winzell (2018) ser att genrepedago-

giska arbetssätt är på frammarsch, även om hon i övrigt påpekar att det verkar 

bedrivas ganska lite egentlig skrivundervisning i svensk skola. Den språk- eller 

textutvecklande undervisningen inriktas istället oftast mot bedömning av en text-

produkt, något som Norberg-Brorsson (2007) inte alltid ser som fruktbart. 

Vad beträffar arbete med sakprosa och faktatexter, går mycket av skolskrivan-

det "ut på att ’klippa och klistra’ från olika källor” (Blåsjö 2010:32). Westlund 

(2015) menar emellertid att elever redan i mellanstadiet behöver bli medvetna om 

vikten hur man skriver faktatext utan att direkt reproducera. Hon beskriver ele-

vers grundmönster vid källbaserat skrivande så här: 

 
Ofta reproducerar eleverna genom att antingen kopiera andra texter eller delvis 

omarbeta dem. Faktauppgifter hämtas från olika böcker eller från nätet och sätts 

ihop till en text som eleverna själva upplever att de har skapat (2015:115) 

Kopiering som textaktivitet har, och har haft, en tydlig plats i svenskt skolskri-

vande (Svensson 2014:164; Larsson 2012:75). I båda studierna beskrivs undervis-

ningsaktiviteter som innebär att elever ordagrant skriver av textförlagor från 

whiteboarden, läroboken, internet eller något annat. Denna form av manuell ko-

piering, menar Grabowski, Weinzierl & Schmitt (2010), fyller en pedagogisk 

funktion. Modelleringen i sig erbjuder eleverna en stödstruktur i det språkutveck-

lande arbetet, något som kan vara särskilt viktigt i de tidigare skolåren. Avskrift 

kan på så vis ses som ett led i att tillägna sig en högre skriftspråkskompetens. 

Nilsson (2002) gör i sin avhandling den första svenska undersökningen av ele-

vers textuella reproduktion. Han studerar där hur högstadieelever skriver sakprosa 

i samband med olika skolforskningsprojekt. Med ett produktperspektiv på skri-

vande, undersöker han relationen mellan elevers källtexter och måltexter. Han 

noterar att eleverna tar olika skribentroller, beroende på hur självständigt de för-

håller sig till källtextens formuleringar. En av de roller han identifierar är sampla-

ren (2002:69ff). Generellt visar det sig att eleverna har svårt att skriva med egna 
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ord, särskilt inom områden de själva inte har fördjupade kunskaper i. I själva ver-

ket menar Nilsson att endast omkring en tiondel av eleverna i grundskolans senare 

år förmår skriva självständiga informerande texter (2002:53; 91). Han ser huvud-

sakligen fyra orsaker: 

1. Eleven har inte har förstått sin/a/ källtext/er och kan därför inte 
åstadkomma en adekvat parafras med egna ord. I flera fall är elevtex-
terna fragmentariska beroende på att eleven inte förmått sovra och 
urskilja det centrala innehållet. 

2. Många av elevens källor är redan starkt förenklade och förkortade. 
Därmed är det svårt att ytterligare komprimera dem.  

3. Elevens tilltro till sin egen förmåga brister, när det gäller att sovra och 
avgöra vad som är viktigt8.  

4. Eleven ser det som enklare och snabbare att skriva av än att skriva 
själv. 

Förhållandet mellan källtext och måltext intresserar även Randahl (2014), som 

i sin avhandling studerar gymnasieelevers skrivstrategier. Begreppet remediering 

använder hon om en text som återanvänds av en elevskribent, ibland med någon 

omformulering eller eget tillägg. Randahl (2014:186) beskriver hur ursprungstex-

ter, från såväl läroböcker som internet, på olika sätt återanvänds eller remedieras 

i elevernas egna texter. I flera fall har elevernas måltexter mycket stor överens-

stämmelse med källtextens struktur och formuleringar. Hort (2020), som studerar 

lärarstudenters akademiska skrivande i högre utbildning, använder istället begrep-

pet kuration. Med det avser hon det att "samla in, värdera, välja ut och samman-

foga ett (text)innehåll och utifrån det skapa något nytt (2020:54f). Även Ask 

(2007) och Blückert (2010) berör textuell reproduktion i högre utbildning.  

4.2.2 Patchwriting 

I föregående avsnitt, 4.2.1., beskrivs reproducerande skrivstrategier. I förhållande 

till de ganska få svenska studierna, är det uppenbart att fältet internationellt rym-

mer en ansenlig mängd forskning. Inte minst gäller detta källbaserat skrivande i 

högre utbildning. Textuell reproduktion beskrivs i många fall i termer av  

patchwriting; en benämning som mig veterligt är ganska okänd i Sverige (se dock 

Hort 2020). Begreppet patchwriting etableras av Howard under tidigt 1990-tal 

och innebär  

 

                                                      
8 Bristande tilltro till sin egen förmåga kan förmodligen utvidgas till att gälla även språklig pro-

duktion, även om inte Nilsson uttrycker det så.  
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copying from a source text and then deleting some words, altering grammatical 

structures, or plugging in one-for-one synonym-substitutes (Howard 1993:233) 

Hon definierar alltså patchwriting som en strategi där man kopierar ett större 

eller mindre avsnitt från en källtext till sin måltext. Bearbetningen består sedan av 

enkla, språkliga lågnivårevideringar på textytan. På det här sättet kommer måltex-

ten att påminna om ett lapptäcke av textbitar, som fogas samman genom några 

egenproducerade ord, fraser eller satser. Det som Howard (1993) såg som avskrift, 

görs idag i allmänhet genom copy-paste (Jamieson 2019:111).  

En betydande del av den internationella forskningen kring patchwriting har 

gjorts ur ett L2-perspektiv (Abasi & Akbari 2008). Pecorari & Shaw (2019:161) 

menar att sannolikheten är stor, att L2-skribenter inte har en lika hög grad av 

proficiency när det gäller att använda egna ord. Pecorari (2003) visar exempelvis 

att studenter i en studie av internationella studenter i Storbritannien använde 

minst 50% kopierade ord utan hänvisning. På det sättet framstår det att studen-

terna ofta är beroende av källtexternas språk i sin egen produktion (Pecorari & 

Shaw 2019; Keck 2006). Många L2-studenter lär emellertid genom imitation, och 

för dem blir patchwriting en del i skrivutvecklingen (Pecorari & Petrić 2014).  

Därför är skrivpedagogiska insatser av stor betydelse. Pecorari (2019) menar 

att universitetsvärlden interationellt verkar visa en allt större förståelse för studen-

ters olika språkliga kompetenser, inte minst L2, och för den lärprocess som 

patchwriting är en del av. 

 

4.2.3 Revideringsprocesser 

Revideringar i en text kan ske när som helst. Med revidering menar jag det att 

ändra någonting, någonstans i texten, någon gång under skrivprocessen (jfr Fitz-

geralds, 1987:484). Vid patchwriting förvandlas källtexten till måltext genom re-

videringar på lokal nivå. I ett flertal studier, ofta fallstudier som bygger på texta-

nalyser, undersöks hur det går till.  Yongyan & Pearson Casanave (2012) beskriver 

hur studenter integrerar källtexten i sin egen måltext genom högre eller lägre grad 

av bearbetning.  

Höggradig bearbetning bygger på att studenten förstått källtexten, sovrar ända-

målsenligt och behärskar den språkliga fogningen väl med konnektiver och väl-

formulerade textövergångar – inte bara på lokal nivå. Låggradig bearbetning, där-

emot, kännetecknas av att skribenten inte förstår texten helt, sovrar sämre, och 

förlitar sig till stor del på nyckelord i arbetet.  Textstyckena  reproduceras på ett 

mindre adekvat sätt, där textbindning, stilnivå och språklig tråckling fungerar 

mindre väl. 
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Wilson (1997) talar om repetition, patching, plagiphrasing och conventional academic 

writing, medan Jamieson (2019:109) benämner sina fyra nivåer kopiering, citat, para-

fras och sammanfattning. Keck (2010) jämför i en studie studenters sammanfatt-

ningar med deras källtexter, och hon identifierar fyra revideringskategorier: nästan 

kopia, minimal revidering å ena sidan, som bygger på lexikala utbyten. Å andra sidan 

identifierar hon moderat revidering samt substantiell revidering å andra sidan, som kräver 

mer än bara lokala revideringar.  

Jamieson (2019) urskiljer fyra huvudstrategier för patchwritingrevidering. Den 

första strategin, utelämning, innebär att stryka eller utelämna textdelar. Den andra 

strategin handlar om egenproducerade tillägg (tillägg), Den tredje strategin, modifi-

ering, ser Jamieson som ett viktigt steg i bearbetningen av en kopierad text. Modi-

fiering kan ske på olika nivåer. Två vanliga varianter är att byta plats på satsled,  

eller förändra ord genom avledning, sammansättning eller böjning. I den mån stu-

denterna bearbetar källtexten, är den största revideringsenheten normalt sett me-

ningen (Jamieson 2019:109; Howard 2010).  Sturm Aldrin, Eklund & Peter (2020) 

noterar i sin studie att akademiskt skrivande explicit kan förknippas med att om-

formulera meningar. 

Jamiesons fjärde strategi är substituering. Det innebär att skribenten substituerar, 

eller ersätter, ord, ofta genom synonymverktyg. Weber-Wulff (2019) berör även 

hon strategin att ersätta ord med synonymer, och Keck (2010) poängterar att ord-

revideringar, inte alltid blir rättvisande och adekvata i sammanhanget. Keck ser 

att studenterna skulle gynnas av en ökad känslighet för ords betydelse och stil, för 

att bland annat kunna bedöma vilka ord som tillhör ämnesspråket och därför inte 

kan bytas ut. 

 

4.2.4 Synen på patchwriting 

Patchwriting ses ofta som ett steg i utvecklingsprocessen mot att bli en erfaren 

akademisk skribent. Ibland talas i en svensk kontext om  interimspråk (jfr Ask 

2005; Eklund Heinonen, Lennartsson-Hokkanen & Nord 2018) under en process 

av akademisk litteracitetsutveckling. Flera forskare (t.ex. Pecorari 2003, 2019;  Ho-

ward 1993) argumenterar för att det är nödvändigt med en bredare förståelse av 

patchwriting som lärstrategi, då skribentens egen skriftspråkskompetens inte bär 

hela vägen. 

Andra synsätt är mer straffdiskursivt orienterade (Pecorari 2019). Ett sådant 

perspektiv intar Davis & Morley (2019:37), när de gör distinktionen mellan accep-

tabel och oacceptabel reproduktion. För det första handlar det om reproduktions-

längd; ju längre sträng som kopierats, desto värre. För det andra handlar det om 

innehållsord; ju fler betydelsebärande substantiv, verb, adjektv och adverb, desto 
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värre. För det tredje handlar det om originalkonstruktion; ju mer av originalfor-

muleringen som bibehållits, desto värre. För det fjärde handar det om åsikt; ju 

mer av personligt ställningstagande i källtexten som bibehålls i måltexten, desto 

värre.   

4.2.5 Plagiering 

En annan viktig skiljelinje, som inte uppmärksammats särskilt mycket i Sverige, 

gäller diskursen om patchwriting i förhållande till diskursen om fusk och plagie-

ring (se t.ex. Haswell 2010). Pecorari (2019) använder begreppsparet prototypisk 

respektive icke prototypisk plagiering för detta särskiljande. Kännetecknande för 

prototypisk plagiering är att den är intentionell, det vill säga att skribenten har haft 

för avsikt att vilseleda: 

 
Plagiarism is a form of academic misconduct involving a writing process which 

results in an inappropriate relationship between the new text and its source(s). Spe-

cifically, plagiarism involves a writer re-using propositional content and/or form of 

expression from another text without adequately signalling that relationship to the 

reader, and with an intention to mislead the reader about the relationship. (Pecorari 

2019:17) 

Intentionen att vilseleda är avgörande också vid de svenska lärosätenas disci-

plinnämnder. Plagiering står sedan många år för den största delen av de svenska 

lärosätenas disciplinåtgärder (UKÄ 2018), och antalet fall har ökat under de sen-

aste årtiondena. Flera lärosäten har producerat eget material som ska "förebygga" 

plagiering. Textmatchningsprogram av typen Urkund eller Turninit används, en-

ligt svenska lärosätens webbsidor, i princip överallt. Tendensen med ökande pla-

gieringsfall i Sverige ligger i linje med internationella mönster (Trost 2009). Trots 

detta, har intresset för plagieringsforskning i Sverige hittills varit lågt (se dock Hult 

& Hult 2003; Trost 2009). På flera lärosäten har emellertid lokala rapporter och 

utvecklingsarbeten velat genomlysa fenomenet med plagiering.  

Karlsson (2019) är en av få som studerat uppfattningar om plagiering. Han låter 

studenter förhålla sig till nio olika  textsituationer9, där uppgiften är att bedöma 

om det handlar om plagiering eller ej. Resultaten visar signifikanta skillnader i ett 

par fall, där studenters ålder är avgörande. Yngre studenter (födda på 90-talet) 

visade osäkerhet än äldre i att klassificera det att "använda en existerande text utan 

att ange vem originalförfattaren är, men göra små justeringar som att ändra ord-

följder och meningsbyggnad, byta ut ord mot synonymer, ta bort eller lägga till 

enstaka ord o.d." (Karlsson 2019:36f). Det visar sig också att variabeln studieer-

                                                      
9  De nio situationerna är hämtade från Plagiathandboken (Urkund). Tillgänglig på 

https://www.urkund.com/sv/tips-inspiration/kunskapsbank/plagiathandboken/ 
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farenhet gav signifikanta resultat; mindre erfarna studenter presterade sämre be-

dömningar. Studien pekar också mot att plagiering är komplext;  många studenter 

har svårt att urskilja annat än de mest uppenbara fallen. 

Sutherland-Smith (2019:51f) menar att frågan om plagiering i ett globalt per-

spektiv rör sig från en individbaserad straffdiskurs, till en diskurs om etik, akade-

misk skrivundervisning och pedagogiskt stöd. Som en del i denna diskursföränd-

ring, höjs också röster om ett mer nyanserat förhållningssätt till textmatchnings-

program som Urkund och Turnitin (Canzonetta 2019; Weber-Wulff 2019).  

 

4.2.6 Andra former av akademisk ohederlighet 

Få studier med fokus på plagiering och annan akademisk ohederlighet har alltså 

genomförts i Sverige (Trost 2009). Hennes undersökning visar dock att en förhål-

landevis stor andel studenter kan tänka sig att ljuga för att få särskilt stöd eller 

fördelar, liksom att kopiera andras material.  

Internationellt börjar den plagieringsrelaterade fusk- och straffdiskursen emel-

lertid ersättas av mer fokus på frågor om contract cheating och spökskrivare. 

Även om denna typ av akademisk ohederlighet är svår att kartlägga, tyder mycket 

på att det blir allt vanligare (se t.ex. Newton 2018; Bretag m.fl. 2019). I den senare 

studien urskiljs tre avgörande faktorer som påverkar benägenheten att använda 

spökskrivare: missnöje med undervisning och utbildning, möjligheter att fuska 

'tillfället gör fuskaren' samt andraspråksbakgrund. Rowland m.fl. (2018) har i sin 

studie ett lite annorlunda perspektiv, där de undersöker tilltal och retorik som 

uppsatsfabrikerna har på nätet. De menar att det, för en pressad student, kan upp-

fattas som närmast normaliserat att köpa en skrivtjänst.  

Det finns tecken som pekar mot att contract cheating än så länge inte är särskilt 

spritt eller uppmärksammat i Sverige (Bjelobaba 2018). Enstaka fall har emellertid 

uppmärksammats i media, och en interpellation i Sveriges Riksdag uppmärksam-

made fenomenet ur ett disciplinperspektiv (interpellation 2020/21:58). En enkel 

sökning på internet ger också vid handen att ett flertal aktörer finns på marknaden, 

ibland under förevändningen att de erbjuder "korrekturläsning".   

 

4.3 Resurser 

Vid källbaserat skrivande aktualiseras behov av skrivverktyg och andra stöttande 

resurser. Blåsjö & Josephson (2017) synliggör hur studenter i sitt skrivande mo-

biliserar olika typer av resurser: studieguider, mönsteruppsatser, tidiggare erfaren-

heter av skrivande, nära studiekamrater, universitetens språkverkstäder, anhöriga 

och vänner. Dessa resurser kan etiketteras som skolinterna eller skolexterna, etiketter 
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som Randahl (2014:180ff) använder i sin studie om strategiska gymnasieskriben-

ter. Hon identifierar totalt sju olika resurser: klasskamrater, föräldrar, läroböcker, 

digitala medier, instruktion, lärare samt "jag själv".  

En annan typ av indelning gör Schcolnik (2018:124), då hon kartlägger åtta 

typer av digitala redskap i akademiskt skrivande. Hon talar om resources, research 

tools, organizational tools, focusing and prodding tools, language tools, collabo-

ration tools, design and graphic tools och reference  and bibliography tools.  

I detta avsnitt gör jag nedslag i hur olika typer av resurser används vid källba-

serat skrivande. De är såväl utbildningsinterna som utbildningsexterna.   

4.3.1 Textuella resurser: källtexter och ramtexter 

Vid skrivande kan olika typer av texter fungera som olika resurser. Vid källbaserat 

skrivande är andras texter en given resurs. Randahl (2014) pekar ut läro- och kurs-

böcker som uppenbart viktiga textkällor, främst vid idé- och textgenerering. 

Dessa är exempel på skolinterna textresurser, som tillhandahålls av skolan eller på 

något vis ingår i pensum. I andra fall är digitala textkällor de mest centrala. 

Asplund, Olin-Scheller & Tanner (2017) identifierar andra, och digitala, textkällor 

som de mest centrala: NE, SO-rummet och Wikipedia. 

En annan typ av textresurs är uppgiftsinstruktioner, liksom andra texter som 

ramar in och styr skrivandet. Randahl (2014) identifierar uppgiftsinstruktioner 

som styrande, något som i hennes studie visar sig tydligast vid skrivande av labb-

rapport. Ramtexter kan utgöras även av styr- och policydokument på en högre 

nivå än uppgiftsinstruktionen. Blåsjö & Josephson (2017:135) visar på hur kurs-

upplägg och stöddokument fungerar som en sådan resurs i lärarstudenters skri-

vande. Särskild betydelse har studieguiden, och det visar sig att  flera studenter 

arbetar oerhört nära studieguidens instruktioner.  

4.3.2 Personella resurser 

I skrivsituationer och skrivuppgifter av olika slag kan det personliga nätverket av 

vänner och bekanta utgöra en resurs under hela skrivprocessen: från planering 

och idégenerering, till formulering, revidering och korrekturläsning. Randahl 

(2014) noterar att resurspersonerna i hennes studie främst är att betrakta som 

skolexterna. I synnerhet är de privata nätverken i form av vänner och klasskam-

rater, såväl som föräldrar, framstår som viktiga (Randahl 2014:201). Men det finns 

variation; Randahl poängterar att föräldrar utan ämneskompetens, eller med fler-

språkig bakgrund, inte alltid kan erbjuda adekvat hjälp. Också i högre utbildning 

kan föräldrar och andra närstående vara av stor betydelse (jfr Blåsjö & Josephson 

2017: 232). Ask (2007) pekar i detta särskilt ut de "hjälpsamma mammorna" som 

resurs för studenter i högre utbildning, i synnerhet de mindre erfarna.  
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Däremot verkar skolinterna personer som lärare inta en mer undanskymd roll 

som lär- och skrivresurs. I Randahls studie (2014) kan det förklaras med att den 

största delen av skrivandet sker hemma, utan läraren. Även Asplund, Olin-Schell-

ler & Tanner (2017) konstaterar emellertid att en stor del av elevers lär- och skriv-

aktiviteter sker "under lärarens radar". Med varandra som resurser söker de sig 

istället fram på webben via Google och Wikipedia. Blåsjö & Josephson (2017:231) 

ser att studenters gemensamma skrivande och textdelningskultur kan användas 

som redskap för akademisk skrivutveckling. Detta gäller både mer organiserade 

grupparbeten och på ett mer privat inofficiellt plan, nära studiekamrater.  

Kommunikationen med studiekamrater sker ofta digitalt genom lärplattform, 

skype, sms sällan digitalt (Randahl 2014). En särställningn verkar emellertid Fa-

cebook ha. Ett flertal studier uppmärksammar att studenter och elever föredrar 

Facebook som kommunikationskanal, ofta hellre än utbildningens egen skolin-

terna lärplattform (se t.ex. Selwyn & Gorard 2016; Randahl 2014; Nyman 2017). 

Också Adalberon, Erik & Säljö, Roger (2017) undersöker hur studenter skapar 

studierelaterade slutna grupper på Facebook, dit inte universitetspersonal har till-

träde. De finner att kommunikationen till största delen rör sig kring praktiska frå-

gor, men även akademiska frågor förekommer, exempelvis om begrepps bety-

delse och användning. Särskilt i början av en kurs eller utbildningen verkar beho-

ven i förstone handla om att skapa en arena för praktiska och sociala behov.   

Hallesson (2015) studerar kamratgruppen som resurs i samband med krävande 

läsarbete på gymnasiet, och där identifierar hon både för- och nackdelar. Bland 

annat ser hon att kamratstöttningens begränsningar visar sig bland annat när för-

kunskaperna är otillräckliga. Hon problematiserar också frågan om gruppsam-

mansättning utifrån aspekter om aukoritet och informellt ledarskap  (2015:156ff) 

4.3.3 Materiella resurser  

Det finns en rad verktyg som stöd i akademisk skrifthantering, i såväl receptivt 

som produktivt syfte. Under 2000-talet har det blivit uppenbart, att dessa verktyg 

i allt större utsträckning utgörs av digitala resurser. Datorn (alternativt smarta te-

lefoner eller läs- och skrivplattor) är att betrakta som en grundläggande förutsätt-

ning i källbaserat skrivande, och den fyller dubbla funktioner: dels som verktyg 

för inskription, dels som verktyg för informationssökning (Randahl 2014:192). 

Vid digtalt textskapande vill jag dessutom peka på ytterligare centrala resurser, det 

vill säga digitala verktyg som mobiliseras som resurs vid källbaserat skrivande. Det 

innebär att inte bara sökverktyg aktualiseras, utan också referensverktyg och 

språkverktyg (jfr Scholnik 2018).  
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4.3.3.1 Sökverktyg, i synnerhet Google 

Mycket talar för att digitala sökverktyg är lika med Google. Enochsson (2018) 

noterar i sin studie av niondeklassares kompetens i informationssökning på inter-

net, att den enda sökmotorn som används är just Google - ett resultat i sig själv. 

(Mer text kommer om avsnittet ska vara med.) 

4.3.3.2 Referensverktyg, i synnerhet Wikipedia 

Digitala referensverktyg i utbildningsverksamhet utgörs idag i allmänhet av inter-

netbaserade uppslagsverk med hög grad av tillgänglighet (se t.ex. Blikstad-Balas 

& Hvistendahl 2013). Det enskilt mest uppmärksammade är Wikipedia. I 

Asplund, Olin-Scheller & Tanners (2017) studie identifieras NE och Wikipedia 

som två centrala källor för innehållsgenerering i gymnasieelevers skolskrivande. 

På motsvarande vis används Wikipedia som resurs i Randahls (2014:191f) under-

sökning, där bland annat en elevs måltext om Kafka beskrivs som en remediering 

av Wikipedias artikel om Franz Kafka.   

Men även i högre utbildning verkar Wikipedia ha blivit mer vedertagen som 

resurs under senare år. Selwyn & Gorards (2016) visar att 87,5% av studenterna i 

deras undersökning använder Wikipedia för akademiska syften. Wikipedias texter 

används där i många fall som en ingång till ämnet, särskilt där kurslitteraturen är 

svår eller komplex. Samtidigt ser Selwyn & Gorard (2016)  skillnader mellan olika 

studentgrupper. Generellt rapporteras män, yngre studenter och studenter med 

flerspråkig bakgrund använda Wikipedia mer. Intressant nog ökar bruket av Wiki-

pedia under utbildningstiden; fjärdeårsstudenterna använder Wikipedia mest, och 

förstarsstudenterna minst. Författarna finner också att användningen av Fa-

cebook och YouTube för akademiska syften är slående. 

 

4.3.3.3 Språkverktyg, i synnerhet synonymverktyg 

Bruket av lexikografiska resurser vid akademiskt läsande och skrivande i högre 

utbildning är inte särskilt väl beforskat. Mycket tyder ändå på att olika typer av 

synonymverktyg blir allt vanligare som stöd vid både receptiva och produktiva 

uppgifter även i högre utbildning (Murphy 2013; Bailey & Withers 2018). Källba-

serat skrivande innebär sannolikt dubbla lexikografiska behov, eftersom källtexter 

ska bearbetas och infogas i egna måltexter. Lev (2011) påpekar visserligen att sy-

nonymverktyg inte är särskilt ändamålsenligt som receptionsverktyg, men Holmer 

& Sköldberg (2016) ser ändå att  synonymverktyg används just i receptivt syfte i 

utbildningssammanhang.  

Ordbehandlarens synonymverktyg (läs: Words synonymer) identieras av Bailey 

& Withers (2018) som det mest använda digitala redskapet i studenters skrivande, 

alla kategorier. Ur ett svenskt perspektiv är det emellertid mycket som talar för att 
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det mest använda synonymverktyget i utbildningssammanhang är den webbase-

rade sidan synonymer.se. Få studier har gjorts (se Holmer & Sköldberg 2016; 

Karlholm 2020), men det verkar sannolikt att det som är Sveriges generellt mest 

använda ordboksresurs också används i akademiskt, källbaserat skrivande.   

Synonymverktyg är lättillgängliga, men har också användarbaserade problem. 

Bruket av synonymverktyg riskerar att att leda till felaktigheter i användarens out-

put (Chon 2009; Bailey & Withers 2018). Med andra ord är risken stor, att använ-

daren väljer fel synonym eller använder den på ett felaktigt eller oidiomatiskt sätt. 

Samma typ av resonemang för Frankenberg-Garcia (2020), då hon menar att 

många inte har tillräcklig kompetens för att använda lexikografiska resurser på rätt 

sätt. Bland annat visar det sig genom att många användare är omedvetna om bris-

terna i deras egen språkliga kompetens, och därför inte är helt medvetna om vil-

ken typ av språklig problemlösning de behöver.  

 

4.3.3.4 Parafraseringsverktyg  

 

Relaterat till tekniken med digitala synonymverktyg är så kallade parafraserings-

verktyg eller textspinnare. Parafraseringsverktyg har de senaste fem åren upp-

märksammats alltmer interntionellt. Lancaster & Clarke (2009) är tidiga att upp-

märksamma fenomenet, medan Rogerson & McCarthy (2017) är några av de 

första att problematisera parafraseringsverktyg utifrån frågor om akademisk ohe-

derlighet. Mig veterligt har den här typen av verktyg inte alls uppmärksammats i 

Sverige, inte heller i språkteknologiska sammanhang, trots fri tillgänglighet10.  

Bailey (2018) definierar automatisk textparafrasering som en digital teknik för 

att generera skenbart orginellt innehåll utifrån gammalt innehåll, genom att byta 

ut ord eller fraser mot synonymer. Studenter identifieras som en av de främsta 

målgrupperna idag, för den här typen av verktyg. Studier visar också att studenter 

i ökande omfattning (Bailey & Withers 2018), inte minst L2-studenter (Prentice 

& Kinden 2018), använder sådana verktyg i sitt källbaserade skrivande. Denna typ 

av wbbaserade verktyg fungerar enkelt uttryckt som en enspråkig maskinöversätt-

ning, där man klistrar in en källtext och får ut en omskriven måltext. Prentice & 

Kinden (2018:5) beskriver verktygen som 

 
 a technique used to produce a new document, or documents, from an original text 

source by replacing words in such a way as to retain the overall meaning of the text, 

while avoiding machine-based text matching tools used to identify plagiarism 

                                                      
10 Se https://smodin.me/sv/automatiskt-ordna-text-på-svenska-gratis  
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Prentice & Kinden (2018) konstaterar att textprodukterna som blir resultat av 

maskinomskrivning är av mycket ojämn kvalitet. De använder begreppet "ordsal-

lad" (min översättning) för att beskriva de märkligheter och den inkoherens som 

kan bli resultatet. Bland annat märks det på hur ämnesspecifika termer och be-

grepp substitueras med synonymer från allmänspråket, hur ordvalet kan bli oträff-

säkert eller oväntat arkaiskt, och hur fraser används på ett oidiomatiskt sätt. De 

konstaterar också att den omskrivna texten i många fall kan passera ett textmatch-

ningsverktyg som Turnitin eller UrKund utan utslag. Rogerson & McCarthy 

(2017) diskuterar gränsdragning mellan plagiering å ena sidan och användning av 

parafraseringsverktyg å andra sidan. Samtidigt ser de en utgångspunkt för peda-

gogiska samtal med studenter om frågor som rör skrivande och akademisk heder-

lighet. 

4.4 Språkverkstäder som stöttande resurs 

4.4.1 Internationell forskning om språkverkstäder 

Språkverkstäder, eller writing centers, har funnits på andra håll i världen betydligt 

längre än i Sverige. Även om europeiska länder som Tyskland och Storbritannien 

har väl etablerade writing centers, är writing centers som institution mest väl-

förankrat i USA.11 Också i forskningshänseende dominerar USA, och de senaste 

decennierna har antalet studier expanderat. Ett stort antal studier har gjort om 

aspekter om att studera på ett andraspråk; i praktiken  akademisk L2-engelska.  

Babcock & Thonus ser två huvudlinjer i den amerikanska språkverkstadsforsk-

ningen: utvärderingsstudier (assessment) respektive forskningstudier (research). I 

själva verket menar de att större delen av USA:s beforskning av writing centers 

faller inom ramen för utvärdering. Det gäller studier där man lokalt kartlägger eller 

beforskar den egna verksamheten, i många fall utifrån fallstudier eller praktiknära 

berättelser om verksamheten. Inte sällan analyserar man handledningssamtal, inte 

minst av studentmedarbetare (peer tutors). Många studier publiceras i någondera 

av de två stora tidskrifterna The Writing Lab Newsletter eller Writing Center Journal 

(Day Babcock & Thonus 2012). Ur ett europeiskt perspektiv Language Learning in 

Higher Education värd att nämna.  

Även i en nordisk kontext uppmärksammas behovet av att utveckla skrivcen-

terreaterad verksamhet. Utöver Lennartsson-Hokkanens svenska studie (2016), 

pekar Rontu & Tuomi (2015) på potentialen i att koppla forskning närmare språk-

centrumens handledande och undervisande uppdrag i Finland. Även frågor som 

rör organisering och struktur berörs. Så är t.ex. fallet med Rontu m.fl (2019), som 

                                                      
11 Se Lennartson-Hokkanen (2016:17f) för en historisk överblick. 
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diskuterar språkcenters ledarskap. Specifikt berör de frågor som gäller förestån-

darskapet.  

På senare tid har alltfler studier kommit som berör digitala aspekter av språk- 

och skrivstöttande verksamhet. Så diskuterar exempelvis Robinson (2018), redan 

före coronapandemins digitala omställningar, frågan om fysiska writing centres 

börjar spela ut sin roll, i en alltmer digitaliserad utbildningskontext.  

4.4.1.1 Obeforskade språkverkstäder i Sverige 

Språkverkstäder har alltså funnits vid svenska lärosäten ungefär sedan millennie-

skiftet. De har i grunden varit en stödverksamhet, med ett i första hand ett språk-

stötttande uppdrag för studenter som kämpar med den akademiska skrifthante-

ringen. Som Lennartson-Hokkanen (2016) och Hort (2020) konstaterar, verkar 

språkverkstäder emellertid fortfarande ha en ganska perifer position i högre ut-

bildning. Lennartson-Hokkanen (2016) påpekar vidare att de svenska språkverk-

städerna är anmärkningsvärt obeforskade. Bland de studier och rapporter som 

finns, går det dock att urskilja några huvudlinjer.  

För det första finns ett litet antal nationella kartläggningar, i huvudsak ur struk-

tur- och organisationsperspektiv, av hur landets språkverkstäder ser ut och fun-

gerar. I Skrivarstugor och loggböcker. En översikt över idéer och insatser kring studenters 

skrivande ger Blückert (2002) en tidig översikt av verksamheten vid landets språk-

verkstäder. Sedan dess har ytterligare ett par mindre sammanställningar gjorts med 

hjälp av Nationellt nätverk för studie- och språkverkstäder (se Carlund 2011; 

Bjernhager & Grönvall 2017). Här berörs bland annat frågor som personalresur-

ser, verksamhetsutbud, organisatorisk tillhörighet och styrning. 

För det andra har under 2000-talet ett större antal lokala utvärderingar gjorts 

av enskilda lärosätens språkverkstäder (se t.ex. Uppsala universitet, Appel & 

Sjölund 2007; Högskolan i Skövde, Andersson & Persson 2009; Linnéuniversite-

tet, Torpsten 2012). I allmänhet förefaller dessa utvärderingar att vara interna, och 

används just som utvärderingsinstrument inför framtida satsningar  

För det tredje förekommer mindre studier och rapporter från olika skriv- och 

högskolepedagogiska samarbetsprojekt. Inte sällan uttrycker de en ganska ödmjuk 

ambition att dela erfarenheter eller goda exempel, som när Söderlundh, Lind & 

Nordström (2017) diskuterar ett ämnesintegrerat projekt för introduktion av aka-

demiskt skrivande i polisutbildningen. Eklund Heinonen & Sköldvall (2015) går 

ytterligare ett steg, när de diskuterar slutsatser från samarbetsprojektet "Introdukt-

ion till akademisk skrivande". De pekar på hur central frågan om ämnsintegrering 

är. Akademiskt skrivande måste integreras i utbildning och ämnesstudier ̶  inte 

ligga isolerat i punktvisa insatser i en språkverkstad.   

I den tidiga publikationen Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning 

från Textverkstaden vid Växjö universitet (Lindgren red. 2005) rapporteras och disku-

teras olika aspekter av studenters skrivande i högre utbildning.  Einarsson (2005) 

respektive Lindsten (2005) beskriver i varsin artikel verksamhetens bakgrund och 
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organisatoriska idé, medan Lindgren (2005) beskriver ett samarbetsprojekt mellan 

Textverkstaden och olika ämneslärare på universitetet. Såvitt jag kan se, är detta 

första gången en språkverkstad i Sverige beforskas.  

Lennartson-Hokkanen (2016) presenterar i sin avhandling Organisation, attityder 

och lärandepotential. Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en 

språkverkstad den första större studie i Sverige, som beskriver och problematiserar 

språkverkstadens särskilda villkor. Hon synliggör såväl möjligheter som utma-

ningar, som hänger samman med språkverkstadens gränsöverskridande roll. Sär-

skilt pekar hon på vikten av att stärka språkverkstädernas position. Detta behöver 

ske på flera plan. För det första krävs på ett makroplan en attityd och inkluderande 

organisation på riktigt, som välkomnar och möjliggör för studenter från studieo-

van bakgrund att lyckas med högre studier. För det andra lyfter Lennartson-Hok-

kanen frågan om strategisk planering. Med det menar hon behov av att stärka och 

konsolidera Sveriges nuvarande organaisation kring språkverkstäder på nationell 

nivå. En del i detta är att öka graden av professionalisering bland språkhandledare 

som yrkeskategori. För det tredje ser Lennartson-Hokkanen att det är nödvändigt 

att beforska språkverkstädernas verksamhet. Även Hort (2020:34) uppmärksam-

mar språkverkstäders ganska perifera roll, och hon understryker behovet av vidare 

forskning.  

Språkverkstäder, och språkhandledares, gränsöverskridande position uppmärk-

sammas också av Skogmyr Marian, Henricson & Nelson (2020). I deras studie av 

texthandledningssamtal vid universitet i Sverige och Finland, beskrivs ur ett dis-

kursanalystiskt perspektiv hur språkhandledare positionerar sig i textsamtal där de 

själva inte är ämnesexperter. I de handledningspraktiker som studeras, förekom-

mer bland annat det författarna kallar "claims of insufficient knowledge". Språk-

handledarna gör garderingar i handledningssamtalet, där de motiverar sin textläs-

ning och texttolkning utifrån det faktum att de inte är ämneskunniga. Gardering-

arna kan fylla olika funktioner i denna ganska komplexa kontext. Bland annat bi-

drar garderingarna till att modifiera såväl positiv som mer kritisk respons. Studien 

bidrar med insikter om hur text förhandlas i den specifika kontext och akademiska 

språkpraktik som texthandledningssamtal utgör.  

Avslutningsvis behandlas språkverkstadsverksamhet i ett flertal studentuppsat-

ser. Exempelvis undersöker Junker (2016) i en diskursanalys hur studenter upple-

ver två föreläsningar från Studie- och språkverkstaden, medan Hellman (2020) 

analyserar studenters kompetens i att hantera referenser. I några fall, men inte 

alltid, har uppsatsskribenten själv erfarenhet som språkhandledare. Noterbart är 

att flera uppsatser explicit fokuserar den akademiska språksituationen för studen-

ter med svenska som andraspråk (Rosqvist 2007; Urde 2019; Björklund 2019; 

Carlfjord 2019). Där framträder ett spänningsfält i det språkhandledande uppdra-

get. Det visar sig bland annat i att möta studentens faktiska behov av lokal hand-
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ledning på ord- och meningsnivå, samtidigt som handledningspraktiken föreskri-

ver globalt fokus på textstruktur och röd tråd. Detta är särskilt intressant ur per-

spektivet att större studier inom detta område saknas i Sverige, menar jag.     

Sammanfattningsvis är det tydligt att fältet har vuxit och utvecklats under 2000-

talet, samtidigt som stora forskningsluckor ännu kan identifieras (jfr Grönvall 

2015). Kunskapen om de svenska språkverkstädernas verksamheter är ännu inte 

tillfyllest, vad gäller organisation och styrning. Ett flertal av de publikationer som 

publicerats i någon form, är att hänföra till Day Babcocks & Thonus (2012) kate-

gori "utvärdering" (assessment), snarare än kategorin "forskning" (research), och 

få studier gäller något annat än det egna lärosätet.  Uppgifter på nationell nivå om 

språkverkstäder saknas 12 . Samtidigt antyder forskningsfrågor som lyfts i stu-

dentuppsatser, att perspektiv inifrån språkverkstädernas verksamheter återstår att 

belysa. 

4.5  Den akademiska skribenten och text-
kvaliteteten 

Det finns en spänning mellan den akademiska kriskrisdiskursen å ena sidan, och 

den akademiska skrivforskningen å andra sidan. I debatten pekas brister i studen-

ters skrivande ut, om än ett ofta ganska svepande sätt. Samtidigt saknas större 

studier om hur studenters svårigheter i det akademiska skrivadet ter sig (Josefsson 

& Santesson 2017). De diskuterar också nyanserat hur man kan förhålla sig till ett 

eventuellt glapp mellan studenters akademiska skriftkompetens å ena sidan, och 

kraven i högre utbildning å andra sidan.  

Också denna avhandling närmar sig frågor om textkvalitet och skrifthanterings-

kompetens. Detta närmande sker delvis ur ett språkverkstadsperspektiv. I de mö-

ten som sker där, märks effekter av när en students akademiska skrifthantering 

som inte motsvarar de krav som ställs i högre utbildning. Därför, menar jag, är 

det nödvändigt att förhålla sig till vad en "underkänd" skriftkompetens innebär, 

utan att hamna i frågor om värderingar eller skuld. I detta avsnitt berörs därför 

några studier som kan vara av relevans.   

4.5.1 Attityd och identitet 

Attityder till akademiskt skrivande finns på många nivåer. På ett övergripande 

plan behöver studenter förhålla sig till skriftspråket "akademiska". (jfr Ask 2007). 

                                                      
12 Detta förklaras av att inget nationellt krav att tillhandahålla språkverkstäder finns för svenska 

universitet och högskolor.  
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Det kan göras genom motstånd eller anpassning, och det kan kopplas till ett aka-

demiskt identitetsarbete (Lillis 2013; Sköldvall, Rising & Danelsson 2017) som 

reser frågor om makt, såväl som självkänsla. (lite osammanhängande här).  

Ask (2007:169f) menar att även om det akademiska skrivandet för erfarna stu-

denter kan ha såväl ett kommunikations- som ett identitetsvärde, så är det troligt 

att nybörjarstudenter har en mer instrumentell syn. Att akademiskt skrivande 

kopplas till frågan om godkänt, till frågan om studieframgång, framgår också i 

Hållstens studie (2017). Hon menar att flera studenter verkade ha som mål med 

skrivuppgifter att bli godkända, inte att förbättra sitt skriftspråk eller ämneskun-

nande (jfr Sköldvall, Rising & Danielsson 2017). 

David & Morley (2019) menar att kopierande skrivstrategier snarare tyder på 

attitydproblem som snarare hänger samman med motivation och engagemang.  

En hög grad av reproduktion kan tyda på att studenter är oengagerade i sitt lä-

rande. Samma sak påpekar Sutherland-Smith (2019), som talar om brist på enga-

gemang och brist på interaktion med texten.  

 

4.5.2 Föreställningar om akademiskt skrivande 

Akademisk stil kan vara svår att tillägna sig. Inte minst gäller det nyantagna stu-

denter, som i stadieövergången till högre utbildning ofta möter helt nya krav på 

skrifthanteringskompetens, något Ask (2007) kallar diskurschock. Studenter har 

kallat akademisk text och skrivande för bland annat tvångströja (Sköldvall, Rising 

& Danielsson 2017) och de har beskrivit akademisk stil som bland annat stel, 

krånglig, svårordig (sic!) och pretentiös (Sturm Aldrin, Eklund & Peter 2020). Andra 

studenter beskriver den akademiska stilen som ej vardaglig och ingen slang.   

Utmärkande för akademisk text är referenshantering, något som många stu-

denter ägnar mycket energi åt. Sköldvall, Rising & Danielsson (2017) föreslår att 

fokuseringen vid referenser och formalia, även på detaljnivå, kan vara ett uttryck 

för en önskan att förhålla sig till några få konkreta regler.  

Lundin (2013) identifierar olika ord och uttryck som förefaller vara särskilt iö-

gonenfallande i studenters arbete att anpassa sig till akademiska stil- och genre-

normer. För en del studenter kan det innebära att urskilja ett antal akademiska ord 

eller andra akademiska särdrag. Dessa får fungera som akademiska stilmarkörer, i 

syfte att få texten för att låta akademisk (Lundin 2013). På motsvarande sätt finns 

språkliga drag som studenter kan sträva efter att undvika; jag är ett exempel.  

Flera pekar ut stilfrågor som ett av studenters huvudsakliga utvecklingsområ-

den (Josefsson & Santesson 2017; Blückert 2002; Lundin 2013). Inte minst gäller 

detta frågan om stilbrott. Blückert noterar att studenter blandar olika stilarter, eller 

skriver alltför vardagligt och talspråkligt - helt eller i delar av texten.  Så gör även 
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Weber-Wulff (2019:65f), som också poängterar att stilbrott i texten i sig kan indi-

kera reproduktion, liksom extremt polerat skrivande i vissa avsnitt, likaså.  

 

4.5.3 Textstruktur och sammanhang 

På ett övergripande plan, innebär källbaserat skrivande ofta en överhängande risk 

för otillräcklig koherens i texten (Shaw & Pecorari 2019). Sådana sammanhangs-

brister hänger samman med den krävande uppgiften att infoga innehåll från en 

eller flera källor i en sammanhängande måltext. Det kräver att skribenten har 

kompetens att dels strukturera ett innehåll, främst tematiskt och logiskt, dels binda 

texten på referens- och konnektivnivå. 

Därför är det inte oväntat att globala frågor som rör textstruktur och textbind-

ning ofta lyfts fram som svårigheter i studenters akademiska skrivande. Josefsson 

& Santesson (2017) identifierar i sin studie att textbindning är ett av de områden 

som studenter har mest problem med. Delvis beror detta på utelämnade eller fel-

aktigt använda sambandsord.   

Blückert (2002:83) menar att frågor om struktur och sammanhang är det som 

studenter oftast behöver hjälp med att utveckla i sina texter. Även yngre elevers 

källbaserade skrivande, med löst sammanfogade textdelar från olika källtexter kan 

leda till fragmentariska eller "spretiga" texter (Josephson 1990; Nilsson 2002)  

Vid källbaserat skrivande kan reproduktion kan också ge textuella oklarheter, 

på såväl språklig som innehållsmässig nivå. Det gör, menar Blückert (2010), att 

det ibland kan vara svårt att avgöra vari studentens verkliga problem består. Ge-

nom exempel illustrerar Blückert hur lärare kommenterar egendomligheter i stu-

denters texter, som pekar på reproduktion. Lärarnas kommentarer talar om ex-

empelvis ”svårt komplicerat språk, oklar logik, oklar röd tråd, missförstådda be-

grepp och samband, begriplighetsproblem för läsaren” (2010:197f).  

 

4.5.4 Syntax 

Josefsson & Santesson (2017) behandlar explicit frågan om meningsbyggnad i sin 

undersökning av studentreferat. De skriver:  

 
Största enskilda område där det fanns problem var meningsbyggnad. För endast 

17,5 % av skribenterna fungerade meningsbyggnaden problemfritt, medan 13,4 % 

visade stora problem. Hos merparten av skribenterna, 69,1 %, finns brister, även 

om de oftast gör rätt. Meningsbyggnadsfelen finns ofta i långa meningar där skri-

benten verkar tappa överblicken över meningen. (2017:10). 
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 Även Blückert berör frågor om studenttexters meningsbyggnad, då hon åter-

ger lärarrespons som talar om  ”slarviga och ofullständiga meningar”. Lundin 

(2013) noterar att utöver korta nominalfraser, så är långa meningar till följd av 

satsradning särskilt anmärkningsvärt. 

Josefsson & Santesson (2017) identifierar ett forskningsglapp när det gäller 

svenska studenttexter. Mig veterligt deras studie den enda som på ett systematiskt 

sätt undersöker studenttexters meningsbyggnad. Det förhållandet pekar möjligen 

mot ett lågt intresse av att undersöka lokala nivåer av studenters skrivande. Det 

är en anmärkningsvärd kunskapslucka.    

 

4.5.5 Ord 

Ordförrådet är av central betydelse i den akademiska diskursen. Blåsjö & Joseph-

son (2017:146) visar hur ett utbyggt ordförråd hjälper studenter under resan från 

ett vardaglig domän och diskurs, till en specialiserad eller akademisk domän. Inte 

minst pekar de ut vetenskapliga respektiv yrkesrelaterade begrepp som en resurs. 

En studie med särskilt fokus på receptiv ordkunskap, genomför Gustafsson & 

Håkansson (2017). De undersöker hur hur resultatet på högskoleprovets orddel 

har förändrats över tid, och ser såväl en förändring, som en försämring. Skillnaden 

i resultat på högskoleprovets orddel ökar mellan olika deltagargrupper under 

2000-talets första decennium. De konstaterar att ordförrådets sammansättning 

hos yngre vuxna studie verkar förskjutas. Det innebär att yngre vuxna har ett ord-

förråd, där moderna ord av vardaglig karaktär och av angloamerikanskt ursprung 

ökar, samtidigt som ord av annat ursprung och av mer formell karaktär minskar. 

Ett delresultat är också att unga vuxna idag generellt lyckas sämre på högskole-

provets orddel jämfört med för tio år sedan.  

Gustafsson & Håkansson kopplar resultaten till digitalisering och förändrade 

läsvanor, men de diskuterar också sina resultat i termer av demokrati och inklu-

dering. De poängterar att diskurser inom exempelvis samhällsliv och högre ut-

bildning utmärks av att ordförrådet i allmänhet förändras i lägre takt, och att detta 

kan utgöra en utmaning för unga vuxna. or och deltagande.  

Josefsson & Santesson (2017) konstaterar emellertid att endast en liten del av 

studenterna i deras studie hade större problem med val av ord och uttryck, i den 

handskrivna referatuppgift som genomfördes. Liknande resultat, fast på engelska,  

redovisar Malmström, Pecorari & Gustafsson (2016), som undersöker studenters 

produktiva ordförråd på engelska. Materialet är studenttexter skrivna av första- 

respektive andraårsstudenter vid en teknisk högskola i Sverige. Ett resultat de re-

dovisar är att andelen akademiska ord i den totala korpusen i förhållande till tidi-

gare studier är oväntat hög. Samtidigt är förbättringen i produktivt ordförråd 

oväntat liten, mellan första- och andraårsstudenterna.  
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Även Kann (2016) polemiserar mot uppfattningen att studenter i högre utbild-

ning skriver allt sämre. Han identifierar ett antal textuella kvalitetsindikatorer: 

stavfel, grammatikfel, vokabulärstorlek och andel ovanliga ord. Genom språktek-

nologiska verktyg analyserar han två stora datamaterial bestående av studentupp-

satser från 2000-talet. Antalet formella språkfel, visar han, är generellt mycket lågt. 

Det går heller inte att se några tydliga försämringstendenser över tid. Tvärtom kan 

han se att andelen ovanliga ord har ökat de senaste åren.  

Kanns (2016) resultat, liksom resultaten hos Malmström, Pecorari & Gustafs-

son (2016), bygger på antagandet att textprodukter från en studenttextkorpus 

speglar skribenternas reella produktionskompetens. Skrivbetingelserna redoviss 

emellertid inte, och resultaten problematiseras inte alls hos Kann.   
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 Metod och material 

Det primära forskningobjektet i denna avhandling är kämpande studenters käll-

baserade skrivande. I någon mån strävar jag efter att både beskriva och förstå 

studenters akademiska skrivande ur olika aspekter.  En grundläggande tanke i stu-

dien är att olika material och metoder, bidrar till en tjockare, mer nyanserad och 

mer aspektrik beskrivning. Studiens design är därför inspirerad av mixed methods 

research (MMR). Mig veterligt finns ingen etablerad svrnsk begreppsapparat inom 

MMR (jfr Lindholm 2019). Därför använder jag MMR som förkortning, ibland i 

sammansättningar som MMR-forskning och liknande. På några ställen använder 

jag egna översättningar för tranparenta begrepp. 

I detta kapitel beskrivs metod och material. I avsnitt 5.1. beskrivs övergripande 

metodansats, medan 5.2. handlar om MMR. I avsnitt 5.3 till 5.5. presenteras de 

metoder och material som integreras i studien. Avslutningsvis diskuteras i avsnitt 

5.6. dels etiska överväganden, dels studiens metodologiska styrkor och svagheter.  

 

5.1 Övergripande metodansats 

Frågan om kämpande studenters akademiska skrifthantering är tämligen obefors-

kad i Sverige. Det påverkar de val jag gör i föreliggande studie, på flera sätt. En 

strävan är att både bredare utforska, och djupare förstå, studenters akademiska 

skriftpraktiker. Detta vill jag göra genom två två huvudsakliga metodspår: ett kva-

litativt och ett kvantitativt. 

En utgångspunkt i studien är att skrifthantering är situerad. Det aktualiserar 

flera kontextuella, kognitiva och sociala aspekter av akademisk skrifthantering. I 

detta kan en etnografiskt influerad design bidra till att synliggöra de sammanhang 

och det akademiska skriftbruk som kämpande studenter möter (jfr Karlsson 

2006). Detta är det kvalitativa huvudspåret. 

Samtidigt intresserar jag mig för generella tendenser i studenters källbaserade 

skrivande. Jag söker därför ett referensmaterial, som fallstudiens informanter kan 

relateras till. Det är intressant, menar jag, att undersöka i vilken mån grad- respek-

tive artskillnader finns i akademisk skrifthantering hos dels kämpande studenter, 

dels studenter generellt. Detta är det kompletterande kvantitativa spåret.   
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5.2 Mixed methods research 

Mixed methods research har utvecklats som forskningsparadigm till att bli något 

mer och något annat än ett sätt att kombinera metoder i största allmänhet 

(Bronstein & Kovacs 2013). Det är med andra ord inte det samma som triangu-

lering eller eklektisk ansats. MMR innebär en integrativ ansats, som syftar till såväl 

djup som bredd, på ett flertal nivåer. Johnson et al (2007:123) definierar MMR 

som 
 

the type of research in which a researcher or group of researchers combines ele-

ments of qualitative and quantitative research approaches (e.g., use of qualitative 

and quantitative viewpoints, data collection, analysis, inference techniques) for the 

braid purposes of bredth and depth of understanding and corroboration. 

 

Inte sällan har MMR använts som ett pragmatiskt orienterat paradigm inom pe-

dagogisk eller socialt inriktad forskning. Bronstein & Kovacs (2013) påpekar att 

MMR kan vara särskilt passande för att fånga helheter och sociala aspekter, och 

flera identifierar MMR som ett verktyg i arbetet för social rättvisa och individers 

och gruppers förbättrade livsvillkor (Johnson & Christensen 2017:32; Bronstein 

& Kovacs 2013:359).   

Mot denna bakgrund är det naturligt att flera studier av källbaserat skrivande i 

högre utbildning använder just mixed methods research (Jamieson 2019:115). Inte 

minst gäller detta studier av andraspråksskribenter i högre utbildning (se Park 

2016; Ebadi & Rahimi 2017), men även professionella akademiska skriftpraktiker 

beforskats genom MMR (se Gallego, Castelló & Badia 2017),  

 I flera fall handlar det om studier, där exempelvis textanalyser kompletteras 

med empiriskt material från enkät- och intervjuundersökningar (Jamieson 2019). 

MMR erbjuder möjligheter att dra nytta av olika metoders styrkor, samtidigt som 

svagheterna kan minimeras (Bronstein & Kovacs 2013). Framförallt är studiers 

validitet som kan gynnas, där flera datamaterial erbjuder rikare möjligheter till en 

aspektrik belysning av de fenomen som beforskas (jfr Bryman 2006).  

 

5.2.1 Avhandlingsstudien 

Det finns ett antal parametrar att beakta när en MMR-studie designas. Generellt 

strävar jag efter en hög grad av integrering när det gäller olika metoder, material 

och paradigm. I detta avsnitt redogör jag för valen i föreliggande undersökning, 

som består av tre delmaterial. Dessa material är i det närmaste simultant insam-

lade, så till vida att de har pågått samtidigt om än under olika omfattande tidsrym-

der. Inget av materialen har alltså blivit färdiginsamlade, innan insamlingen av ett 
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nytt delmaterial har påbörjats (jfr Schoonenboom & Johnson 2017). Materialen 

kan sägas vara förhållandevis självständiga i förhållande till varann, i det att inget 

av materialen bygger på ett annat.  

Studien består av en huvudsaklig kvalitativ kärnkomponent (core component), 

som utgörs av en etnografiskt inspirerad fallstudie av kämpande studenter. Den 

supplementära komponenten (supplemental component) i studien utgörs av två 

enkätmaterial. Det större materialet består av en studentenkät, som analyseras och 

presenteras i form av deskriptiv statistik. Det mindre materialet utgörs av en en-

kätstudie besvarad av språkhandledare.  

Givet detta, kan studien beskrivas som QUAL+quan. Med det menas en in-

duktiv och simultan design där den kvalitativa komponenten är dominant, och 

den kvantitativa komplementär (Schoonenboom & Johnson 2017; Bronstein & 

Kovacs 2013). Det induktiva arbetssättet har inneburit att studiens detaljer har 

utmejslats under projektets gång. Oförutsedda händelser och hinder i forsknings-

processen har krävt anpassningar i designen. Delvis har detta varit avhängigt den 

krävande och komplexa situation som en del studenter kämpar med, något som 

diskuteras närmare i delavsnitt 5.4. Den flexibla och dynamiska designen är ex-

empel på det som inom MMR-forskning kallas emergent design.  

Avhandlingsstudiens MMR-design strävar mot det som Schoonenboom & 

Johnson (2017) beskriver som multinivå-design (multilevel mixed design). Den 

kännetecknas av integrering och "mixning" på ett flertal nivåer, det som kallas 

integrationspunkt (point of integration eller point of interface). 

För det första kombinerar jag, som en teoretisk utgångspunkt, de två huvud-

paradigmen inom skrivforskning. Dessa två traditionerna, den socialt respektive 

kognitivt inriktade, har också ursprungligen två metodologiskt olika hemvister 

(Blåsjö 2010).  

För det andra kombinerar jag olika informant- och respondenturval. Fallstudi-

einformanterna, liksom en liten del av enkätrespondenterna, är rekryterade genom 

språkverkstäder vid olika lärosäten i Sverige. Studentenkätens respondenter ut-

görs av studenter generellt vid olika utbildningar  och lärosäten i landet. Språk-

handledarenkäten, avslutningsvis, har besvarats av språkhandledare vid  landets 

lärosäten. 

För det tredje kombinerar jag olika insamlings- och materialtyper. De fem fall-

studienformanterna följs genom en serie etnografiskt inspirerade samtalsinter-

vjuer, till vilka också ett textmaterial finns insamlat. Det utgörs av dels studenters 

egna måltexer, dels utbildningens ramtexter. De två enkätstudierna har besvarats 

delvis digitalt och delvis pappersbaserat analogt.     

För det fjärde är min strävan att analysera och diskutera resultaten integrerat 

(jfr Schoonenboom & Johnson 2017). Det innebär att resultat från olika del-

material sammanförs. I praktiken görs detta i de tre tematiskt disponerade resul-

tatkapiten 7-9. Även det avslutande diskussionskapitlet integrerar data från de 

olika delmaterialen.  
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Tabell 5.1. Materialöversikt 

 

Delmaterial Antal Insamlings- 

period 

Fallstudie, informanter 

rekryterade genom språkverkstaden 

n=5 vt 2017-vt 2019 

Studentenkät, respondenter  

rekryterade genom språkverkstaden 

n=75 vt 2017- vt 2019 

Studentenkät, respondenter 

rekryterade generellt 

n=472 vt 2017-vt 2019 

Enkät språkhandledare, 

rekryterade genom konferens och nätver 

n=36 ht 2018 

 

5.3 Informanterna - en fallstudie 

Kärnan i studiens kvalitativa material är intervjuer med fem studentinformanter, 

som uttryckligen kämpar med akademiskt läsande och skrivande.  

Genom en serie etnografiskt inriktade samtalsintervjuer följs studenterna, un-

der det att de arbetar med en eller flera skrivuppgifter i utbildningen. Eftersom 

det är centralt för studien att beforska så autentiskt skrivande som möjligt, strä-

vade jag efter den här typen av s.k. natural setting (jfr Randahl 2014) med en 

verklig uppgift. Det medförde att intervjuserierna kom att få ganska olika karaktär. 

Informanterna arbetade med varierande skrivuppgifter, under olika lång tid och 

med skiftande kontextuella ramar.  Några av informanterna var engagerade och 

ganska mångordiga, vilket syns i sammanställningen nedan. 

Gemensamt är dock att alla fem informanterna läser någon typ av pedagogiskt 

inriktat utbildningsprogram. Samtliga upplever akademiskt läsande och skrivande 

som svårt, och de har alla haft kontakt med språkverkstaden vid sitt lärosätem. 

Ingen av informanterna har passerat c-nivå.  

 

Tabell 5.2. Informantöversikt.  

 

Namn,  

ålder 

Utbildning, 

termin 

Språkbak-

grund 

Funka- 

stöd 

Typ av 

uppgift 

Antal  

intervjuer 

Längd 

i min. 

Antal 

A4-sid 

Rosa 

38 år 

Förskola 

termin 4 

Spanska Delvis, 

Legimus 

Papers 5 391 173 

Amila  

20 år 

Förskola 

termin 2 

Bosniska 

svenska 

- Paper 2 202 78 
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Anders 

27 år 

Ämneslärare 

termin 5 

Svenska - C- 

uppsats 

3 180  54 

Susanna 

40 år 

Förskola 

termin 5 

Svenska Ja Papers 4 333 94 

Linus  

23 år 

Fk-3 

termin 7 

Svenska Delvis, 

anp. ex. 

Ex- 

arbete 

3 194 65 

 

Tabellen visar spridning när det gäller såväl ålder som studieerfarenhet. Rosa och 

Amila har flerspråkig bakgrund. Rosa och Linus får delvis riktat pedagogiskt stöd 

(Legimus respektive viss anpassning vid examination), medan Susanna har ett 

större mått av stöd (Legimus, anpassad examination, anteckningsstöd). Antalet 

intervjuer är mellan två och fyra, och de varierar ganska stort i omfång. 

I föreliggande fallstudie är det alltså studenters autentiska skrivprocesser och 

rapporterade akademiska skriftbruk som står i centrum.   

Studenternas skrivuppgifter är av olika slag och omfång, och de autentiska 

skrivramarna har sett olika ut. En student, Susanna, följdes under en längre tid 

med flera olika skrivuppgifter. En till tre olika textversioner samlades in. Dessa 

olika måltexter aktualiseras i intervjusamtalen, men analyseras inte som ett själv-

ständigt material i avhandlingen. 

Därutöver samlade jag in ramtexter av olika slag. Dessa utgörs av relaterade 

styrdokument, mer konkret i form av uppgiftsinstruktioner, kursplaner, lärande-

mål, formaliamallar och liknande.    

5.3.1 Urval 

 

Informanterna rekryterades genom ett nätverksurval. En pappersenkät distribue-

rades till språkverkstäder vid landets lärosäten. Språkhandledare delade ut enkä-

ten, och uppmuntrade studenter besvara enkäten (se vidare 5.4.1.)De studenter 

som i rekryteringsenkäten samtyckte till att medverka i en uppföljande undersök-

ning ombads ange namn och e-postadress. Därefter kontaktade jag dem och be-

skrev studiens upplägg och syfte. Samtidigt tillfrågades varje student om termi-

nens upplägg och kursens olika examinationsuppgifter. Utifrån deras svar valde 

vi sedan gemensamt en för studien lämplig inlämningsuppgift. 

Fallstudiens inklusionskriterier var flera: 

 Svenska ska vara studiespråk, oavsett informantens språkbakgrund 

 Informanten ska vid minst ett par tillfällen ha haft kontakt med språk-
verkstaden vid sitt lärosäte, i syfte att få stöd i sitt akademiska skri-
vande 
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 Informanten ska vid minst ett tillfälle ha blivit, eller riskerat att bli, un-
derkänd på en skriftlig individuell uppgift 

 Informanten ska ha minst en termins erfarenhet av högre utbildning, 
men inte ha passerat c-nivå eller kandidatuppsats 

 Informanten ska under studiens gång arbeta med en reguljär individu-
ell skriftlig inlämningsuppgift. Tidsspannet från instruktion eller publi-
cering av uppgiften till uppgiftsinlämning ska omfatta omkring 4-5 
veckor, och studenten ska vara tillgänglig för intervjuer vid olik atill-
fällen under skrivprocessen. Texten ska skrivas på dator 

Inget kriterium fanns, som avsåg typ av kurs eller utbildningsprogram. Därför 

är det intressant, att samtliga informanter läser någon typ av pedagogisk utbild-

ning. Samtidigt är det kanske inte underligt, eftersom pedagogiska utbildningar 

har stora volymer vid ett flertal lärosäten.  

Svensk forskning om akademiskt skrivande har redan tidigare intresserat sig för 

lärarstudenter (Ask 2007; Erixon & Josephson 2017; Hort 2020). Ett skäl är san-

nolikt att blivande pedagoger angelägna att studera när det gäller språksyn och 

språklig kompetens, eftersom de kan antas få stor impact på kommande generat-

ioners skriftspråk. Hort (2020) noterar dessutom att förhållandevis många lärar-

studenter kommer från icke studievana hem.  

5.3.2 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjuerna ägde rum på platser som informanterna själva valde. Ett mål  

med intervjuerna var att få studenterna att så ärligt och öppet som möjligt att 

berätta och reflektera kring sitt skrivande och sin skrivprocess. Frågor om resur-

ser, strategier och hjälp i skrivandet kan vara känsliga, och informanter kan av 

naturliga skäl frestas att underrapportera sitt verkliga bruk av skrivstöttor.  

Därför var jag mån om att på olika sätt skapa en lugn och förtroendeingivande 

intervjusituation. En del i detta var att eftersträva en avslappnad och förhållande-

vis informell intervjusituation (jfr Fridriksson 2015:62). Det var viktigt med en 

miljö som informanten själv kunde känna sig bekväm i, och som hen kunde upp-

leva som lugn och tillgänglig. Beroende på informanternas livssituation och bo-

stadsort kom därför inspelningarna att äga rum på ett flertal orter. Miljöerna vari-

erade. Vanligast var kommunal biblioteksmiljö, oftast i grupprum, på orter som 

informanterna själva valde. Några intervjuer, däribland de flesta med Susanna, 

ägde rum i lärosätesmiljö, i arbetsrum, grupprum eller bibliotek. I de flesta fallen 

var miljön avskild och lugn, men i något fall förekom rörelse, ljud och personer i 

bakgrunden.   

Intervjuerna dokumenterades genom audioinspelning på iPad med mikrofon. 

Ljudkvalitén var generellt god, med liten grad av brus och buller. Trots att filmin-

spelning  med bild innebär flera fördelar, valde jag bort det. Anledningarna var 
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flera. En anledning var intervjumiljön. Intervjuerna skedde oftast i halvoffentliga 

miljöer, där jag inte kunde ha full kontroll över omständigheter och intervjumiljö. 

Där bedömde jag att en fysisk filmkamera rent praktiskt kunde vara svårhanterlig. 

Men främst valde jag bort filmning med hänsyn till informanter och intervjuinne-

håll.  

På många vis påminner intervjuerna om handledningssamtalen som språkhand-

ledare. "Som handledare är det min uppgift att få studenten att berätta öppenhjär-

tigt om sin text medan jag lyssnar och kommenterar", skriver Lindsten (2005:25). 

Intervjusamtalen i föreliggande studie innehåller ganska stora avsnitt som gränsar 

till personliga tillkortakommanden, och om skrivaktiviteter och skrivstrategier  

som gränsar till vilseledande eller fusk vid examination. I detta strävade jag efter 

att skapa en så tillitsfull situation, och en så vardaglig atmosfär, som möjligt. Målet 

var helt enkelt att situationen i sig skulle uppmuntra till så tjocka beskrivningar 

som möjligt (jfr Palmér 2015:96).  

Alltså bedömde jag filmande som i värsta fall kontraproduktivt. Mot den bak-

grunden var vinsten med bilddokumentation var mindre viktig, eftersom intervju-

erna endast skulle analyseras innehållsmässigt (och inte exempelvis samtalsanaly-

tiskt).     

Den typ av intervju jag eftersträvade, var en samtalsliknande intervju, delvis 

inspirerad av den sociolingistiska intervjun (jfr Fridriksson 2015:66). Min strävan 

var att skapa en arena för studenterna att "frimodigt tala om vad de ser och erfar" 

(Einarsson 2005b:81) Varje intervju i intervjuserien hade ett övergripande tema, 

som utgick från var i skrivprocessen informanten för tillfället befann sig.  

Intervjuerna var textbaserade. Olika typer av texter och textunderlag blev start-

punkt för en intervju. Textunderlagen utgjordes av rekryteringsenkäter, uppgifts-

instruktioner och andra ramtexter, studentens egna måltexter liksom i något fall 

responstexter från läraren. Utifrån textunderlagen formade jag en frågeguide med 

olika delteman. Beroende på hur informanten valde att utveckla sina svar och re-

sonemang, kom vi dock att ibland röra oss i cirklar. Vissa aspekter kom att beröras 

under flera intervjuer, vid flera tillfällen. Detta kom också att ge intervjuerna ett 

etnografiskt drag. 

 

5.3.3 Inspelning och transkription 

Intervjuerna dokumenterades alltså genom audioinspelning, med mikrofon, på 

iPad. Intervjuerna syftar till att ge ett material att analysera innehållsmässigt, utan 

avseende på interaktion, samtalsmönster , para- eller extralingvistiska signaler och 

liknande.  
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Endast i ett fall kan jag se att filminspelning hade ökat analyskvaliteten. Det 

gäller intervjuerna med L2-informanten Rosa. Hon använder ett stort mått av ex-

tra- och paralingvistiska signaler, inte minst i sammanhang där hennes svensk-

språkiga kompetens inte räcker hela vägen. I flera fall kom det att visa sig vid både 

transkription och analys, att Rosa inte är helt enkel att tolka. De fältanteckningar 

jag gjorde i samband med intervjuerna förslog bara delvis. 

Studiens inriktningen mot innehållsanalys har också styrt principen för tran-

skription av intervjuerna. Samtliga intervjuer med de fem informanterna har grov-

transkriberats. Detaljer, som skulle kunna vara samtalsanalytiskt intressanta, har 

inte alltid återgivits. Mer konkret innebär detta att omtagningar, tvekljud, signaler 

för samtalsstöd, diskurspartiklar och liknande i många fall inte skrivs ut i tran-

skriptionen. På ett generellt plan är transkriptionerna av läsbarhetsskäl anpassade 

till skriftspråknorm, i fråga om stavning och formval.  

Samtidigt har jag lagt mig vinn om att behålla sådant som jag har upplevt som 

identitetsmarkerande språkliga drag hos informanterna. Av autenticitetsskäl har 

jag alltså velat behålla personligt valda ord och uttryck, som exempelvis återkom-

mande diskurspartiklar eller svordomar. Det kan också handla om ordföljd, sär-

skilda konstruktioner eller sätt att återge dialog. Jag har lagt mig vinn om att inget 

av detta ska äventyra konfidentialiteten.   

 

5.4 Studentpopulationen - en enkätstudie 

5.4.1 Språkverkstadens studenter: material B 

De fem studentinformanterna (material A, se avsnitt 5.3.) är rekryterade genom 

en enkätundersökning som genomförts vid olika lärosätens språkverkstäder. 

Denna enkät har alltså särskilt distribuerats till studentgrupper, som kontaktar 

språkverkstaden för handledning och stöd i sitt akademiska (läsande och) skri-

vande. Många av dessa studenter är att beskriva som kämpande skribenter. 

Språkhandledare hjälpte till att distribuera enkäten till studenter i språkverksta-

den. Enkäten distribuerades på två olika sätt. I första hand har pappersformulär 

använts, som delats ut av språkhandledaren och sedan samlats in av densamma 

alternativt lagts i en låst brevlåda. I andra hand har enkäten distribuerats digitalt 

som webblänk av språkhandledare personligen, via lärplattform eller mejl. I flera 

fall har enkäten fyllts i på plats i den fysiska språkverkstaden. I vilken mån enskilda 

språkhandledare har fungerat som stöttande resurser vid besvarandet av enkäten 

framgår inte. 

Fem fallstudieinformanter till det kvalitativa materialet rekryterades. Därutöver 

har 75 ytterligare besvarat enkätformuläret, riktat till studenter i Språkverkstaden. 
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Personlig information, som exempelvis bostadsort eller lärosäte, går inte att iden-

tifiera i svaren. Inget kan därför sägas om geografisk spridning, eller om lärosätets 

storlek eller karakteristika. Säkert hade denna information varit fruktbar, och sä-

kert hade den kunnat bidra till en mer heltäckande bild. Men det skulle också 

kunna innebära ökad risk för identifiering av enskilda respondenter, och enskilda 

språkhandledare, främst vid mindre lärosäten med små språkverkstäder. 

Det är rimligt att tro, att enkätens respondenter verkligen är språkverkstadsbe-

sökare. Dels beroende på distributionskanalen, dels beroende på ett antal frågor 

som specifikt handlar om just språkverkstaden. Däremot går det inte att kontrol-

lera om en enskild respondent svarat flera gånger. Det är, vidare, omöjligt att säga 

något om representativitet eller bortfall. Det är inte otänkbart att de mest utsatta 

studenterna avstår från att svara; de som har sämst nätverk, upplever störst stress 

och känner det största motståndet mot akademiskt läsande och skrivande. Det är 

inte heller otänkbart att andraspråksstudenter, som möter extra stora utmaningar 

med svenskan, avstått från att svara. 

(Här vidareutvecklas beskrivningen av enkätens utprövning och frågeskon-

struktion.)  

5.4.2 Jämförelsematerial andra utbildningar 

I princip samma studentenkät som beskrivs i avsnitt 5.4.1.  har distribuerats till 

hela studentgrupper vid ett flertal olika utbildningar vid olika kärosäten i landet. 

Undantaget är ett par frågor i avsnitt 5.4.1., som specifikt handlade om kontakten 

med språkverkstaden.  

I dessa studentgrupper har inga andra inklusionskriterier funnits än studiespråk 

(svenska) och studieerfarenhet (ännu ej passerat c-nivå). Detta enkätmaterial syf-

tar till att ge en mer allmängiltig bild av uppfattningar och erfarenheter om aka-

demiskt skrivande. På så vis blir detta  ett jämförelsematerial, som kan relateras 

till de kämpande studenterna i språkverkstaden. I enkätens svar kan flera större 

professionsinriktade utbildningar urskiljas, vilket är särskilt intressant ur jämförel-

sehänseende. Pedagogiskt inriktade utbildningar, liksom ingenjörsutbildningar 

och vårdutbildningar utgör den största delen. Det är  

Enkätens respondentgrupper valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Jag kon-

taktade lärare vid olika utbildningar och olika lärosäten, som sedan har gett till-

träde till fältet på två olika sätt. I de flesta fallen har jag välkomnats till ett kurstill-

fälle, där enkäten presenterats och genomförts på plats i pappersbaserat eller di-

gitalt format. Bortfallet har i dessa fall begränsats till de studenter som varit från-

varande, utöver någon enstaka som valt att inte delta. Jag bedömer att kontrollen, 

i förhållande till målgrupp och inklusionskriterier, i dessa fall har varit i det närm-

aste hundraprocentig. Ingen ”utomstående” har besvarat enkäten, och ingen har 

sannolikt svarat mer än en gång.  
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Ungefär 10 procent av det totala antalet svar har lämnats in digitalt utanför ett 

kurstillfälle. I dessa fall har en enkätlänk distribuerats exemplvis via lärplattform. 

I dessa fall har jag själv inte kunnat kontrollera omständigheterna. Det går inte att 

urskilja några andra mönster i denna tiondel. Däremot är det sannolikt ett stort 

bortfall, även om det inte är något jag kan kontrollera. 

 

5.5 Språkhandledarna - enkätstudie  

En helt annan typ av enkät har besvarats av pedagoger och språkhandledare som 

är verksamma i språk- och textverkstäder vid landets olika lärosäten. Denna enkät 

syfter till att belysa studenters akademiska skrifthantering från en helt annan 

aspekt.  

Språkpedagoger och skrivhandledare i språkverkstäderna på landets lärosäten 

har sannolikt genom sitt arbete unika kunskaper om och erfarenheter av studen-

ters skrivande och studenters skrivande. Detta gäller inte minst kämpande studen-

ter. Av flera skäl är därför språkhandledarnas erfarenheter särskilt intressanta. För 

det första för att de är en del i en dynamisk och intressant gränsöverskridande 

verksamhet (Lennartson-Hokkanen 2016). För det andra för att de svenska språk-

verkstäderna växer i omfång och betydelse (Bjernhager & Grönvall 2018).  

 

5.5.1 Urval och genomförande 

Enkäten genomfördes andra halvan av höstterminen 2018. Delstudien introduce-

rades kortfattat under nätverkskonferensen för Språkverkstäder vid Uppsala uni-

versitet i november. Frågeformuläret distribuerades sedan som webbenkät via en 

länk direkt till konferensdeltagarna dels i mejl, dels på ett internt webbaserat nät-

verksforum. Konferensen hade 95 anmälda deltagare, där vissa var i egenskap av 

exempelvis administratör, arrangör, bibliotekarie eller gästföreläsare. Eftersom 

enkäten riktar sig enbart till dem som har praktisk och aktuell erfarenhet av språk- 

och texthandledning på språkverkstadsnivå vid ett svenskt lärosäte, föll en hel del 

potentiella respondenter bort inledningsvis. I distributionen av webbenkäten upp-

muntrades dock alla att dela länken till handledarkollegor, varigenom målgruppen  

vidgades något.  

I enkäten frågas inte efter arbetsplats. Med andra ord framgår inte vilka lärosä-

ten som finns representerade bland svaren. Antalet språkverkstäder i landet vid 
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tidpunkten var vid tidpunkten för studien mellan 25 och 30, beroende på hur man 

definiera verksamheten.13 

Enkäten innehöll 15 frågor om olika aspekter av studenters skrivande och tex-

ter i högre utbildning, varav 5 öppna frågor med möjligheter till ett mer utvecklat 

svar. Inga variabler som kön, utbildning, lärosäte eller liknande efterfrågades. I 

sina svar, ombads respondenterna explicit att utgå från erfarenheter från enbart 

språk- och studieverkstaden (dvs ingen annan undervisnings- eller handlednings-

situation).  

Antalet inskickade enkätsvar är 36. Det interna bortfallet är litet. På 3 slutna 

frågor (kryssrutor) har endast 35 svar registrerats. På de öppna frågorna har 17, 

19, 19, 16 respektive 17 svar registrerats; flera av dessa är ganska utförliga med 

100 ord eller mer.   

Det är det troligt att validiteten är god; träffsäkerheten att nå just målgruppen 

språkhandledare var stor, och utifrån svaren att döma är respondenterna väl för-

trogna med språkhandledningsverksamhet. Några låter förstå i sina svar att de är 

mycket insatta som handledare, med ibland minst tioårig erfarenhet.  

Det går inte att fastslå om 36 svar är till antalet tillfredsställande. Det finns, mig 

veterligt, ingen dokumentation över exakt hur många språkhandledare som för 

tillfället arbetar vid landets lärosäten. Därför är det också svårt att uppskatta hur 

stor del av totalen som 36 respondenter utgör. Utifrån den kartläggning Bjernha-

ger & Grönvall (2018:5) gjort, hade landets studieverkstäder år 2017 totalt en per-

sonalstyrka på omkring 45 heltidsanställningar. Siffrorna är inte alls exakta, men 

de kan ge en fingervisning. Några få lärosäten deltog inte i kartläggnigen (läs: sva-

rade inte). Flera lärosäten har vidare fått ändrade resurser redan år 2018, vilket 

kan innebära att ett större antal handledare. På flera lärosäten förekommer olika 

slags kombinationstjänster, där kategorin språkhandledning inte alltid synliggörs.   

Sammanfattningsvis är det ändå troligt att de 36 enkätsvaren bidrar till ny kun-

skap om språkhandledare, och synliggör deras uppfattningar, erfarenheter och 

kunskaper. En sådan här undersökning har aldrig tidigare gjorts i Sverige.   

 

5.6 Metoddiskussion 

Föreliggande studie behandlar potentiellt känsliga aspekter av studenters källba-

serade skrivande i högre utbildning. Den medvetenheten är viktig, menar jag, att 

ta med sig in i mötet med kämpande studentinformanter. Flera faktorer kan på-

verka studiens utfall, i synnerhet när det gäller mitt fallstudiematerial. Dessa dis-

kuteras i föreliggande avsnitt.  

                                                      
13 I den kartläggning av språkverkstäder som Bjernhager & Grönvall Fransson gjorde 2018, del-

tog 22 lärosäten.  
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5.6.1 Studentpopulationen 

I denna avhandling riktas det största intresset mot kämpande skribenter. Det in-

nebär, särskilt i fallstudien, att informanter tänkas ha ett skriftspråkligt bagage som 

påverkar deras situation och upplevelser starkt. Det kan handla om såväl attityd, 

identitet och självbild (jfr t.ex. Lillis 2013), som om konkreta handlings- och be-

teendemönster i arbetet med den akademiska skrifthanteringen. Tidigare erfaren-

heter av underkännanden eller språklig otillräcklighet färgar sannolikt informan-

ternas attityder, självbild och beteenden, när det gäller utbildning och skrifthante-

ring. Detta gäller i synnerhet om informanter upplever skrifthanteringen som 

mycket laddad och energikrävande, som fallet kan vara med kämpande studenter. 

Som beskrivits i avsnittt 5.3., gjordes valen av intervjumiljö respektive audioin-

spelning utifrån grundtanken att eftersträva en lågmäld inramning. 

I serierna med samtalsintervjuer, ger informanterna uttryck för olika grad av 

självförtroende i skrifthanteringen. Samtidigt är det uppenbart att det källbaserade 

skrivandet är krävande. Inledningsvis prövade jag verktyg för att tydligare få syn 

informanternas skrivprocess. Tangentloggningsprogrammet InputLog (beskriv-

ning med referens kommer) hoppades jag först kunna använda, och utan fram-

gång lät jag Rosa och Amila pröva. Det visade sig emellertid svårlöst. InputLog 

har snarare använts vid experimentella studier, än vid etnografiska, och det är inte 

helt intuitivt att använda.  

Enkelt uttryckt blev det sannolikt ytterligare ett jobbigt moment vid varje skriv-

session för informanterna, som redan upplever skrivandet som krävande. Vidare 

blev några av informanterna tillfrågade om de kunde tänka sig att pröva andra 

verktyg i sitt skrivande, som exempelvis Google Docs istället för Word, eller 

pröva skärminspelning. Det visade sig att ingen var benägen att göra något annat 

än det som de vanligtvis brukar göra i sitt akademiska skrivande. I sammanhanget 

förefaller det vara ett skrivekonomiskt rimligt val, enligt teorin om kognitiv över-

belastning. 

 

5.6.2 Rekrytering och bortfall 

Det var svårt att rekrytera fallstudieinformanter och enkätrespondenter. Delvis 

berodde det på att jag fick tillträde till något färre lärosäten än förväntat, trots ett 

riktat nätverksurval till språkverkstadspersonal i landet. På ett par lärosäten drevs 

egna forsknings- eller utvecklingsarbeten, som hade naturligt företräde. Samman-

taget har ändå fallstudieinformanter respektive enkätrespondenter rekryterats från 

sex olika lärosäten.  

Få fallstudieinformanter anmälde intresse och fullföljde studien. Även Erixon 

Arreman & Erixon (2017:84) rapporterar svårigheter att rekrytera informanter i 
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en studie där de bad intresserade studenter att anmäla sig, på frivillig basis. I fö-

religgande avhandling är därför fallstudiens datamängd, storlek och sammansätt-

ning  annorlunda än önskat. De fem informanterna speglar något av den student-

mångfald besöker landets språkverkstäder (jfr Grönvall 2015. Även om jag bedö-

mer intervjuserierna som fylliga, och även om validiteten är god, är det förstås 

ändå som Ottersjö (2015:90) konstaterar, att problemet med fallstudier är en bris-

tande generaliserbarhet.  

Inför den större studentenkäten, bjöds jag in att fysiskt introducera, eller digital 

länka till, undersökningen i ett ganska stort antal studentgrupper. I de fall jag fick 

reell lektionstid för att genomföra undersökningen på plats, blev bortfallet mini-

malt. Desto större blev det, i de studentgrupper som bjöds in att delta digitalt 

utanför lektionstid.  Holmer & Sköldberg (2015) menar att svenskar ”tycks bli allt 

mer ovilliga att besvara enkäter”.  

Holmer & Sköldberg (2015) noterar i sin studie också att uthålligheten, det vill 

säga benägenheten att fullfölja en undersökning, verkar vara låg. Det visar sig i ett 

internt bortfall, som är större vid enkätens avslutande frågor. Även i föreliggande 

enkätstudie finns internt bortfall som kan förklaras av enkättrötthet. Främst 

märks det i öppna frågor med fritextsvar. Detta bortfall påverkar förstås felmar-

ginal och reliabilitet i föreliggande undersökning.  

 

5.6.3 Observer's paradox  

Mycket kan påverka studenternas uppfattningar, attityder och rapporterat skrift-

bruk. I detta är det självklart att resonera om hur min närvaro påverkar informan-

ternas svar och skrivbeteenden. Vid rekryteringen av studentinformanter (fallstu-

dien) och studentrespondenter (enkätstudien) har jag presenterat mig som dokto-

rand, men också svensklärare och språkhandledare. Det är svårt att avgöra hur 

detta har påverkat studenternas svar, och deras personliga inställning till mig. Ge-

mensamt för de fem fallstudieinformanterna är dock, att de vid upprepade till-

fällen har fått stöd av språkverkstaden vid sitt lärosäte. Alla fem menar att de har 

positiva erfarenheter av språkverkstaden, något som möjligen påverkar deras at-

tityd till mig.  

Min uppfattning är att fallstudiens informanter, liksom i någon mån också en-

kätstudiens respondenter, förefaller vara ärliga i sina svar. Naturligtvis är det svårt 

att veta, men vissa drag i berättelserna pekar mot en hög grad av trovärdighet. 

Exempelvis kan det handla om redogörelser som är detaljrika, om berättelser som 

färgas av affekt eller emfas, eller om episoder som är känsliga, och kanske inte 

alltid smickrande.  

Det ligger i också linje med mina erfarenheter från språkhandledningssamtal 

under åren ̶ många kan säkert uppleva det som befriande att berätta om hur de 
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upplever skrivandet, utanför en bedömningssituation. En notering är emellertid 

att en av informanterna inte lät mig se särskilt mycket av måltexterna under pro-

cessen, trots att jag uppmuntrade till detta. Istället fick jag ta del av något som 

snarare var att se som en färdig textprodukt.  

Samtidigt är det nödvändigt att diskutera i vilken mån min närvaro påverkar.  

När enbart en forskares närvaro kan påverka en persons språkbruk (jfr Labov 

1970), är risken uppenbar att forskarens närvaro påverkar informanters rapporte-

ring av (potentiellt) stigmatiserande strategier och skrivprocesser. På ett konkret 

sätt har detta också styrt skrivbeteendet hos några informanter. Såväl Rosa som 

Amila vittnar om att de, genom sin medverkan i studien, "tvingats" till längre 

framförhållning och mindre prokrastinering.  

I intervjusamtalen med Susanna visar sig snarare en inspelningseffekt av obser-

ver's paradox-typ; särskilt i några sekvenser blir talet mer tillrättalagt och skrift-

språkliknande. Detta var också något vi gemensamt uppmärksammade och pra-

tade om.  

 Det är möjligt att studenterna kan såväl underrapportera som överrapportera 

drag i sitt akademiska skriftbruk. Ett skäl att underrapportera kan hänga samman 

med studiens fokus. Mitt avhandlingsprojekt berör frågor om hur bland annat hur 

studenter mobiliserar resurser och strategier, i ett komplext källbaserat akademiskt 

skrivande. Det kan innebära att informanter och respondenter är medvetna om 

att de använder strategier och resurser på ett sätt, som inte självklart skulle godtas 

av lärare och examinatorer. Mycket tyder exempelvis på att studenter är osäkra på 

var gränsen för plagiering går (Karlsson 2019), och då kan man möjligen frestas 

att tona ned sådant som skulle kunna vara i en fuskets gråzon. 

Vidare kan också skäl finnas för studenter, att överrapportera ett bestämt skrift-

bruksdrag. Detta gäller inte minst om informanterna eller respondenterna uppfat-

tar eller förväntar sig att det är just detta jag som forskare är intresserad av. Inter-

vjuer och enkäter ger en del av en bild av studenternas skriftbruk. Det gör att vi 

måste vara medvetna om att studenternas faktiska skriftbruksstrategier sannolikt 

bara delvis framträder i det empiriska materialet. 

 

5.7 Etiska överväganden 

I denna studie vare sig behandlas, eller samlas in, personuppgifter av känsligt slag. 

Det innebär att ingen forskningsetisk prövning har bedömts vara nödvändig. Där-

emot finns andra etiska aspekter att förhålla sig till. En av dessa är att förhållanden 

som berörs, i synnerhet i fallstudien, kan uppfattas som känsliga av den enskilde 

individen. I intervjusamtalen med flera av informanterna berättas om episoder 

och erfarenheter som inneburit ett stort mått av utsatthet, kanske till och med 
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diskriminering. Berättelser om utanförskap, invandrarskap och funktionsnedsätt-

ning är sådana exempel.  

Dessa berättelser har varit komplexa att förhålla sig till i olika faser av forsk-

ningsprocessen. Inledningsvis var det en lätt att inta en språkhandledares, och inte 

en forskares, roll i samtalsintervjuerna. Särskilt var jag tvungen att tänka på balan-

sen mellan stödsignaler och bekräftelse i samtalen. Ytterligare en balansgång har 

varit att skriva fram dessa studenters berättelser, utan att samtidigt bidra till stig-

matisering.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer har, förstås, beaktats under hela 

avhandlingsprojektet, vad gäller de fyra kraven på information, konfidentialitet, 

nyttjande och samtycke. Audioinspelningarna, liksom transkriptionerna har lag-

rats på extern lagringsmedia. Detsamma gäller de digitala sammanställningarna av 

enkätmaterialen. På grund av coronasituationen har emellertid detta material från 

mars 2020 förvarats uteslutande i hemmet. 

Sedan min materialinsamling avslutades har det nya regler kommit för hante-

ring av personuppgifter. När min datainsamling gjordes, gällde fortfarande den 

tidigare personuppgiftslagen (referens?). Under 2018 ersattes emellertid detta re-

gelverk av den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.   

 

5.8 Analysmetod 

Avhandlingen bygger på tre olika material. Det första materialet utgörs av  den 

kvalitativa fallstudien. Det andra materialet består av ett mer kvantitativt enkät-

material, besvarat av olika typer av studentgrupper. Det tredje materialet, slutligen, 

utgörs av enkätsvar från språkhandledare.  

De olika materialens huvudresultat beskrivs översiktligt i kapitel sex. Ur de 

övergripande resultat, har jag vidare identifierat tre dilemmaområden. Dessa di-

lemman har, under analysprocessen, framstått som frekventa och återkommande 

i de tre materialen. De befinner sig inom tre komplexa spänningsfält, där en enkel 

"lösning på problemet" knappast är möjlig. Dessa tre dilemman innebär en reso-

nerande fördjupning av resultatet, och de presenteras i kapitel sju till nio. I det 

avslutande kapitel 10, diskuteras och problematiseras resultaten utifrån Hayes & 

Flower's tidiga processmodell (1980). 

I detta avsnitt, 5.8., beskrivs emellertid först de metoder för analys som jag har 

använt i respektive material.  
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5.8.1 Fallstudien (n=5) 

Intervjuserierna med de fem fallstudieinformanterna transkriberades i sin helhet, 

med en delvis förenklad skriftspråksortografi (se 5.3.3.). Transkriptionerna ligger 

till grund för den kvalitativa innehållsanalys som har gjorts.  

I det första steget gicks transkriptionerna grundligt igenom. Det innebar att jag 

genom färgkodning gjorde en primär sortering av materialet i övergripande teman 

eller kategorier. För varje tema identifierade jag central begrepp och nyckeordDe 

kategorier jag identifierade var sådana, där just frekventa och återkommande in-

nehållskomponenter var tydliga. Den primära kodningen synliggör alltså tenden-

ser och mönster. 

 

Fortsatt beskrivning följer. 

5.8.2 Studentenkäten (n=472) 

Studentenkäten utgörs egentligen av två delmaterial. Dels har den besvarats av 

studenter i allmänhet (n=397), dels har den besvarats av studenter i språkverksta-

den (n=75). Resultaten redovisas genom deskriptiv statistik. Det resultat som pre-

senteras i kapitel 6-9 är utvalt enligt två principer. Den första principen är det 

typiska, de mönster som tydligt framstår. Den andra principen är det avvikande, 

överranskande eller svårtolkade.  

 

Fortsatt beskrivning följer 

 

5.8.3 Språkhandledarenkäten (n=36) 

Språkhandledarmaterialet är litet till omfånget. Utöver deskriptiv statistik, gör jag 

också en kvalitativ analys, främst av enkätens fritextsvar. Flera av de öppna frå-

gorna i enkäten besvarades oväntat fylligt.   

 

Fortsatt beskrivning följer 
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 Några huvuddrag i resultatet 

Detta inledande resultatkapitel ger en övergripande presentation av några huvud-

drag i respektive delmaterial. De mest väsentliga tendenserna lyfts fram, utifrån 

två kriterier: För det första återges resultat som är frekventa, det vill säga resultat 

som har hög bäring i empirin och därför kan ses som i någon mån representativa 

eller åtminstone typiska. För det andra återges resultat som i något avseende 

sticker ut; oväntade svar som bryter mot mönster och förväntningar.  

De övergripande resultat som skrivs fram i kapitel 6 ligger till grund för de tre 

fördjupande resultatkapitlen 7-9. Där presenteras och problematiseras särskilt in-

tressanta resultat och tendenser från de olika delmaterialen. Dessa tre kapitel är 

tematiskt ordnade med en dilemmastruktur. Dilemmaformen, som en del i MMR-

ansatsen, hoppas jag bidrar till att mer mångsidigt belysa frågornas komplexitet.  

6.1 Några inledande reflektioner 

Studiens primära resultat bygger på dels intervjuserier, inklusive tillhörande text-

material, dels studentenkäter och språkhandledarenkäter. Men utifrån studiens ut-

fall kan också några andra, sekundära, men intressanta slutsatser dras. Det handlar 

om utmaningen att undersöka en population som skriftspråkligt kämpande stu-

denter. 

I den ursprungliga studiens design ingick att tangentlogga de fem närstudiein-

formanternas skrivprocesser. Det skulle ske genom att studenterna på sin egen, 

eller en av mig tillhandahållen dator, skulle ha programmet InputLog installerat. 

På det viset skulle studenternas faktiska skrivprocess dokumenteras och därefter 

kunna diskuteras under intervjuerna. Inte i något fall fungerade detta. Sannolikt 

har en rad olika orsaker samverkat, varav "teknikstrul" är en. Det tangentlogg-

ningsprogram som skulle användas var InputLog. Det är en beprövad och välut-

vecklad programvara, men det har oftast använts i kontrollerade situationer och 

exeperiment under handledning eller lärarledning. För en ny användare kan pro-

grammet säkert upplevas som ologiskt, ointuitivt och ovant (referens inputlog). 

En annan orsak är att jag själv inte erbjudit tillräckligt mycket stöd. Men san-

nolikt finns även andra förklaringar till att tangentloggningen upplevdes som job-

big. För det första har sannolikt en skribent som redan är hårt kognitivt belastad 

i sitt skrivande, endast begränsade resurser att använda. Att då addera ett moment 

i en skrivprocess som redan är krävande, kan bli övermäktigt. För det andra, vilket 
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Amila reflekterar kring explicit, kan tangentloggning kännas som spioneri. Det 

innebär ju att skrivandet, som man upplever som som svårt,eller kanske till och 

med ångestfyllt, dokumenteras och analyseras.  

De fem fallstudieinformanterna har förhållit sig till mig på ganska olika sätt. 

Gemensamt för dem är att de har varit hjälpsamma och positiva. Däremot har de 

släppt in mig i sina respektive skrivprocesser i ganska olika omfattning. Några 

studenter har, enligt min uppfattning, oväntat förbehållslöst, ärligt och öppet delat 

både texter och reflektioner. Ett par studenter har varit mer undanglidande, vilket 

har inneburit att jag inte har fått så stor inblick i skrivprocessen som jag hade 

önskat.    

Det har varit svårt att rekrytera studentinformanter till fallstudien. Trots att 

informanterna rekryterats genom bekanta kontakter i mitt eget nätverk, har få 

samtyckt till deltagande. Även i enkätstudien har det bitvis varit svårt att få in 

enkätsvar, även om många lärare och språkhandledare varit värdefulla resurser i 

detta arbete. Det är inte omöjligt att de studentgrupper jag intresserar mig för kan 

känna ett särskilt stort motstånd.  

Sammanfattningsvis finns det mycket som pekar mot att mina informanter och 

respondenter tillhör grupper som kan vara mer svårundersökta än genomsnittet. 

Detta ser jag som ett resultat i sig. Samtidigt är det av särskild betydelse att dessa 

grupper synliggörs, inte minst ur forskningshänseende. Därför vore det av stort 

intresse med studiedesign och metodutveckling som gör det möjligt att i ännu 

större utsträckning samla kunskap om studie-, läs- och skrivbetingelserna för 

grupper som dessa.  

 

6.2 Informanterna  ̶  fallstudie och textstu-
die 

I detta avsnitt tecknas porträtt av de fem informanterna i fallstudien. Porträtten 

baseras i huvudsak på intervjuerna som gjorts, men även fältanteckningar och in-

samlat textmaterial används som komplement.  

En hel del skillnader finns mellan de fem fallstudieinformanterna och deras 

respektive studiesituationer, men också likheter. Två av studenterna, Rosa och 

Amila, har flerspråkig bakgrund. Två informanter, Susanna och linus, har olika 

varianter av läs- och skrivsvårigheter. Samtliga fem går alla på en pedagogiskt in-

riktad professionsutbildning, och samtliga har alla vänt sig till språkverkstaden för 

hjälp i sitt skrivande - i de flesta fallen mer konkret för att få hjälp att nå G på 

skriftliga uppgifter.  

I porträtten presenteras först informanternas bakgrund kortfattat. Därefter föl-

jer ett sammandrag av väsentliga teman i intervjuerna. Varje informant kommer 

också till tals genom ett eller ett par intervjuutdrag, som kännetecknar just hen. 
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Eftersom samtalsintervjuerna har kommit att utveckla sig åt olika håll, skiljer sig 

fokus åt något mellan de fem informanterna.  

6.2.1 Rosa 

Rosa är 38 år och studerar fjärde terminen på förskollärarutbildningen. Hon har 

spanska som modersmål och starkaste språk, även om hon använder båda språken 

i sin vardag. Rosa kom som vuxen från Colombia till Sverige, och hon har därför 

läst svenska genom SFI och Komvux. När hon berättar om sin uppväxt i Colom-

bia, är det tydligt att läsande och skrivande var viktiga aktiviteter i såväl hemmet 

som skolan. Studierna i svenska upplevde Rosa bitvis som ganska besvärliga, men 

tack vare stor ambition och egen arbetsinsats tog hon sig igenom svenskkurserna.  

I sina studier på förskollärarprogrammet har Rosa återkommande ställts inför 

språkliga utmaningar. Hon berättar om svårigheter att förstå komplexa och ibland 

otydliga och rörigt strukturerade uppgiftsformuleringar. Eftersom hon också, sär-

skilt de första terminerna, har haft svårt att förstå kurslitteraturen, tvingas hon 

lägga mycket arbete på just ämneinnehåll och läsförståelse. Bland annat berättar 

hon om hur hon kompletterar kurslitteraturen med läroböcker för lägre skolsta-

dier, och om hur hon  ̶  särskilt i början  ̶  fick översätta mycket genom Google 

translate. Hon har ofta fått tillbaka examinationsuppgifter med kommentarer om 

att hennes språk behöver förbättras. I samband med att hon har behövt revidera 

inlämade texter för att bli godkänd, har hon haft kontakt med språkverkstaden. 

När hon ser tillbaka, konstaterar hon att hennes språk har utvecklats mycket.  

Rosa har vid flera tillfällen halkat efter i studierna på grund av att examinat-

ionsuppgifter inte blivit godkända. Hon berättar om att hon upplevt hopplöshet 

och varit på väg att ge upp studierna. Tack vare att hon, genom dispens, fick hjälp 

att få talboksstöd genom Legimus, har hennes situation förbättrats enormt.  

Rosa har inte mycket kontakt med sina studiekamrater utöver det som krävs 

för studierna. Hon berättar om en hur hon har pratat lite med invandrarkvinna i 

klassen, men att hon i övrigt är ensam. Ingen sätter sig bredvid hemma på före-

läsningarna. En episod Rosa berättar om vittnar om utsatthet i gränslandet till 

diskriminering under en lektion.  

Rosa är en ambitiös och målmedveten student. Hon lägger mycket tid och 

energi på sina studier, och hon planerar lärandeaktiviteter på sin VFU-plats med 

engagemang och noggrannhet. Rosa strukturerar sin tid medvetet och effektivt 

för att hinna med både studier och familj. Samtidigt skymtar ibland viss irritation 

fram, över att hennes kurskamrater inte alltid har samma ambitionsnivå. Rosa 

närvarar i princip alltid vid föreläsningar och seminarier, även om hon också ut-

trycker viss kritik. Hon ser inte att utbildningen alltid är givande: 

 
Ibland jag har upplevt när man går till såna seminarier, man får ingen kunskap. Du 

ska ha läst någonting, då ska alla samlas och ibland dom (andra studenter) har inte 
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hunnit läsa. Och du går dit och alla är stressade och pressade och dom har inte läst, 

dom har inte kunskap. Där är massa_vilsna_ människor. Alltså, jag blir ännu vils-

nare. Ska jag gå dit endast för att förlora min dag? (---) Jag har upplevt bara ett bra 

seminarium. Jag kunde inte hitta svar i böckerna, jag hade läst mycket. Seminarielä-

raren hon berättade "du ska göra så, du ska göra så". Hon hade gjort en powerpoint 

och det var en stor hjälp. För dom flesta seminarium som du går till är det bara 

diskussion, dom förbereder inte ens en powerpoint, lärarna.   

 

Jag följer Rosa under det att hon skriver två texter parallellt. Hon analyserar struk-

turerat och medvetet uppgiftsinstruktionen för att förstå vad som krävs. Därefter 

skapar hon en grunddisposition, som ett utkast till arbetsplan för sitt eget arbete 

med såväl läsning som idégenerering och skrivande. Mellan Rosas textversioner 

är det tydligt att utveckling av innehållet föregår språkliga revideringar. Med egna 

resurser, som ordböcker och grammatikböcker (både digitalt och i pappersform), 

bearbetar hon sina texter efter bästa förmåga. Men i samband med den sista text-

inlämningen berättar hon om att hon har prövat ett nytt arbetssätt med referen-

serna. Hon har upptäckt att hon bara kan "skjutsa in" litteraturhänvisningar i tex-

ten på ett sätt som blir både snabbare och mer språkligt korrekt. Jag förstår aldrig 

helt vad hon menar.  

Vid genomlyssning och transkription av intervjuerna med Rosa är det inte alltid 

tydligt vad hon menar. Hennes muntliga produktion har är ganska mångordig och 

expressiv. En del omtag och förhandlingar försvårar ibland för lyssnaren, och det 

extra- och paralingvistiska stöd hon använder fungerar sämre i en audioinspel-

ning. Hennes berättelser är vardagsnära och personliga. Konkret hjälp upplever 

Rosa att hon har fått genom individuell handledning i  språkverkstaden. I övrigt 

ger hon mycket intryck av att kämpa på egen hand. 

6.2.2 Amila  

Amila är tjugo år och hon är i slutet av termin 2 på förskolärarprogrammet när 

jag följer henne. Amila har flerspråkig bakgrund. Hon ser albanska som sitt mo-

dersmål, men svenska som sitt starkaste språk. Hon är född i Holland, där hon 

också började skolan som 5-åring och läste holländska som andraspråk. Amila 

upplevde skoltiden i Holland som jobbig, eftersom hon hade så svårt med språket. 

Det blev ett normaltillstånd för henne att ha svårt med såväl förståelse som pro-

duktion, främst i skrift. När hon kom till Sverige vid åtta års ålder, blev språksvå-

righeterna blev något mindre. I skolan hade hon ändå ofta svårt att förstå uppgif-

ter och instruktioner, och hon tog oftast stöd hos läraren för att få hjälp att 

komma igång.  

Amila har ett tydligt socialt sammanhang med vänner och familj. Hon arbetar 

också extra vid sidan om studierna. Inför framtiden uttrycker hon flera mål, både 

privat och yrkesmässigt; bland annat skulle bli polis.  



 

79 

 

 

Vid flera tillfällen ger Amila uttryck för en självbild där hon ser sig själv som en 

otillräcklig språkbrukare, och det visar sig på olika sätt. Amila återkommer flera 

gånger till vad det innebär att vara flerspråkig. Hon menar att hon kan grunderna 

i både svenska och albanska, men att hon inte behärskar språken på djupet. Otill-

räcklig svenska visar sig i hennes universtetsstudier, när hon har svårt att förstå 

kurslitteratur och formulera sig själv i skrift. Omvänt upplever hon otillräcklig 

albanska, då hon inte förstår vad släktingar i hemlandet säger.  

Amila vet att hennes texter inte är bra, och hon blir ofta uppmanad att arbeta 

på språket och att gå till språkverkstaden. mne hon känner stort motstånd inför 

akademiskt läsande och skrivande, och det gör att hon inte engagerar sig så djupt 

i sina studier. Hon läser sällan kurslitteraturen, hon närvarar sällan vid lektionstill-

fällen som inte har obligatorisk närvaro. Dessutom prokrastinerar hon ofta; hon 

har svårt "att komma igång" och påbörjar sina examinationsuppgifter sent. Hon 

berättar:      

 
Alltså, när jag brukar ringa mina vänner, då har dom liksom redan börjat, och då 

skickar dom delar till mig på det dom har skrivit. Och då försöker man göra lik-

nande, liksom. Man vet ju att man inte ska skriva av direkt, men man kan göra på 

liknande sätt. Det är också lite dåligt, för man lär sig inte.  

Däremot erbjuder sällan lärarna och lektionerna någon hjälp. Amila vågar inte 

heller ställa frågor under föreläsningarna av rädsla för att verka dum, och hon 

upplever att lärarna är otillgängliga. När hon jämför med det lärarstöd hon fick 

under gymnasiet, är det helt annorlunda. Hon menar att det var en chock att börja 

på universitetet, och hon gör återkommande jämförelser mellan gymnasiet och 

högre utbildning. Undervisningsformerna är "jättetråkiga", monotona och mono-

logiska. Hon orkar sällan lyssna under föreläsningarna och önskar att universitetet 

hade haft kortare och mer elevaktiva lektioner, med tydligare lärarstöd. 

Amila berättar om hur hon får hjälp av sina kurskamrater. Hon utnyttjar också 

andra resurser i sitt nätverk, som språkhandledare och VFU-mentor.  Under de 

första två terminerna har Amila haft svårt att bli godkänd på sina examinations-

uppgifter. Oftast har hon fått komplettering, där hon med ledning av lärarnas 

kommentarer har kunnat revidera sin text till godkänd nivå.   

Sedan studiestarten har Amila utvecklat olika strategier för att kunna nå god-

känt. En är alltså att lämna in "så gott hon kan", för att sedan kunna komplettera 

upp till G i efterhand. En annan är att använda kurskamrater och andra personer 

i sin närhet som stödresurser. En tredje är att använda olika typer av nätresurser. 

Genom att googla på begrepp och ämnesord hittar hon digitala texter med ade-

kvat innehåll, som hon kan hon hitta grundmaterial till sina egna texter. Då kopi-

erar hon textavsnitt från originaltexten och klistrar in i sin egen text. Hon är noga 

med att inte kopiera helt ordagrant; vissa ord byter hon ut med hjälp av synonym-

verktyg.  
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I många avseenden visar Amila stor medvetenhet om sitt skrivande och sin situ-

ation. Exempelvis reflekterar hon kring vikten av att följa uppgiftsinstruktioner 

för att bli godkänd, och hon reflekterar kring sina egna strategier. Hennes bild av 

att akademiskt skrivande är att det ska vara korrekt, och att man inte ska skriva 

för mångordigt. Dessutom måste det vara korrekta referenser enligt APA. Men 

hon är ganska osäker på hur man ska skriva egentligen: 

 
Alltså man ska egentligen skriva såhär vetenskapligt, men jag vet inte vad det är. 

Alltså hur. Du vet, man har ju lärt sig alltså vetenskapligt, att det ska vara så här 

fina ord, men alltså jag använder dom orden jag kan. Dom vill ju ha typ såhär hävdar 

och enligt,  alltså du vet såna saker, men jag använder inte sånt. Även om man ska 

tänka på det. Men det är jättesvårt, för man använder inte såna ord. Jag vet sen 

innan också, alltså du vet när vi har haft såna här uppsatser, alltså använda sig utav 

vissa begrepp. Och man vet inte ens vad begreppen betyder ibland. För man det är 

inte vardagsord, utan det är bara för att skriva. (---) Typ så hära man skulle inte 

använda sig utav slang. Typ flicka skulle man använda istället för tjej, och sen pojke 

istället för kille. Och och, ordet och, skulle man inte använda utan samt. 

Amila ger ett varmt, tryggt och öppet intryck, och hon använder ofta uttryck som 

"om jag ska vara ärlig".  I flera avseenden skapar hon i intervjuerna nästan en 

bekännelse, där hon öppet berättar om sitt akademiska skriv- och läsarbete sam-

tidigt som hon är tydlig med att hon vet att hon inte gör som man borde. Dessa 

bekännelser är ett huvudtema som återkommer i intervjuerna. 

Amila ger uttryck för en stor diskurschock (jfr Ask 2007) i övergången mellan 

gymnasium och högre utbildning. Det handlar om föreläsningar som undervis-

ningsform, främlingsskap  och ensamhet i studierna, frånvarande och distanserade 

lärare som inte erbjuder hjälp. Hon tar här aldrig en offerroll och hon är inte bitter 

eller anklagande, utan bara sakligt konstaterande.  

Vid flera tillfällen under intervjuerna berör hon sin flerspråkighet, eller det fak-

tum, som hon själv säger, att "hon är invandrare". Hon säger att hon egentligen 

borde hänga mer med svenskar och mindre med invandrare, eftersom hon tror 

att det skulle påverka hennes svenska språkbehandling positivt. I hennes klass har 

de flesta svensk bakgrund, men hon umgås bara med invandrarna i klassen. Hon 

uttrycker stor medvetenhet om att hennes språksituaion får negativa effekter i 

hennes högskolestudier.  

Samtidigt visar Amila i sina berättelser en språklig kompetens som imponerar. 

Hon har en väl utvecklad skriftspråklig medvetenhet, som bland annat visar sig 

då hon diskuterar problemen som uppstår när man förlitar sig på synonymer i 

skrivandet. Hon är förtrogen med lingvistiskt metaspråk, och hon är den enda 

informanten som spontant använder grammatiska kategorier för att tala om språk 

och jämföra språks struktur och ordförråd. 

När vi talar om framtiden, verkar Amila osäker på om hon kommer att fullfölja 

utbildningen. Hon är inte heller säker på om hon vill arbeta som förskollärare, för 
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egentligen skulle hon vilja bli polis. Hon ger ändå uttryck för tydliga önskningar 

och planer, och visar på så vis målmedvetenhet. 

 

 

6.2.3 Anders  

 

Anders är 27 år och läser till ämneslärare. Han har svenska som förstaspråk. Han 

har kontaktat språkverkstaden på sitt lärosäte för att komma vidare i arbetet med 

en c-uppsats i samhällskunskap från föregående termin. Anders bordlade arbetet 

då han fick beskedet att hans uppsats inte höll måttet språkligt. Jag följer honom 

under en period när han återupptar arbetet med revidering. I själva verket räcker 

inte tiden till för större förändringar eller framsteg i skrivarbetet, kommer det se-

nare att visa sig. 

Anders är uppvuxen i en bruksort. Ingen i hans familj har tidigare läst vid hög-

skola och universitet. Han reflekterar vid ett flertal tillfällen kring detta, som då 

han menar att universitetsutbildning faktiskt inte är för alla. På motsvarade sätt 

återkommer han till upplevelsen av diskurschock (jfr Ask 2007) i stadieövegången 

mellan gymnasium och högre utbildning. Anders gick estestiskt gymnasiprogram, 

där de teoretiska ämnena var både mindre viktiga och mindre intressanta än de 

praktiska och estetiska. Han uttrycker tydligt att han inte alls fick med sig de kun-

skaper och kompetenser från gymnasiet som krävs på universitetet. Självkritiskt 

ser han att det delvis berodde på honom själv och hans inställning, men han ser 

också att det berodde på att den teoretiska nivån inte var tillräckligt hög.  

Anders har skrivit och läst förhållandevis lite under sitt liv, såväl privat som i 

skolan. Han är medveten om att hans skrivande inte motsvarar det som förväntas 

i högre utbildning, och han nämner särskilt att han får synpunkter på att han skrier 

talspråkligt. Det akademiska läsandet och skrivandet tar mycket tid i anspråk, och 

därför är Anders mån om att effektivisera litteracitetsprocesserna. Han ser stora 

möjligheter i IT och ny teknik. Han har utvecklat strategier för läsandet och skri-

vandet, som bland annat utgår från att han använder digitala resurser nästan ute-

slutande: 

 
Jag försöker använda så mycket digitala källor som möjligt. Om jag säger så här: om 

det är papperskällor, då är det [obligatorisk] kurslitteratur som jag har haft. Jag har 

aldrig skaffat en bok själv. Det mesta som står i papper finns liksom redan i digital 

form också. (---) Annars så brukar det vara oftast – man googlar runt, man har ju 

Google Scholar. Men jag utgår också mycket från universitetsbibliotekets hemsida. 
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När Anders står inför en skriftlig uppgift, söker han alltid på ämnesord och be-

grepp i en text. På så vis behöver han bara läsa igenom de delar han finner rele-

vanta i sammanhanget. Från de digitala texterna hämtar han textavsnitt till sin 

egen text genom patchwriting (kopiera, klistra in, modifiera). För att inte repro-

ducera ordagrant, använder han oftast datorns synonymverktyg som han når ge-

nom att högerklicka. Det går mycket fortare än att öppna en webb- eller pappers-

baserad resurs, menar han.  
Anders använder också nätet för att kommunicera med sina kurskamrater. Han 

berättar att det nästan är varenda kurs som han bildar små Facebook-grupper till-

sammans med dem han känner och vill arbeta med. Gruppstorleken kan vara all-

temellan 3 och 10 studenter. Studiekamratsgruppen blir ett viktigt forum för stött-

ning, diskussion och samarbete. Där kan man ställa frågor som är så självklara att 

man hellre frågar bekanta, än att fråga läraren, säger Anders.  

I många avseenden visar Anders stor medvetenhet om både sina styrkor och 

svagheter, men också om studiesituation och samhälle i stort. De strategier han 

använder i sin skrifthantering upplever han som effektiva och adekvata. Han ser 

teknik som helt centralt, och menar att det också är en stor kompens- och attityd-

skillnad mellan yngre och äldre lärare i det fallet.  

6.2.4 Susanna 

Susanna är 39 år när jag först träffar henne, och vår bitvis oregelbundna kontakt 

kommer sedan att sträcka sig över ungefär ett läsår. Det innebär att jag följer 

henne under det att hon arbetar med ett antal olika skriftliga uppgifter i sin ut-

bildning.  

Susanna läser förskollärarprogrammet och är en av de äldre studenterna i sin 

kursgrupp  ̶  något hon återkommer till vid flera tillfällen. Hon har en mångårig 

yrkesverksamhet bakom sig, bland annat som barnskötare. För att kunna fortsätta 

sitt arbete inom barnomsorgen, är hon emellertid tvungen att ha en förskollä-

rarexamen. Därför var hon tvungen att först komplettera gymnasiebetyg på kom-

vuxnivå, innan hon kunde söka till universitetet. Hon ger uttryck för att hon på 

så vis blivit intvingad i såväl studier som studieskulder. Samtidigt är hon mycket 

målmedveten i sina studier och lägger ett stort arbete. 

Susanna har svenska som förstaspråk. Hon har också en dyslexidiagnos, som 

gör att hon har ett komplext förhållande till läsande och skrivande. Hon är intres-

serad av böcker, och hon tycker om att skriva egna texter, som exempelvis dikter 

och brev. I intervjuerna ger hon ett mycket verbalt intryck, och hon visar i såväl 

tal som skrift ett stort ordförråd. I de textsamtal vi har visar hon också språklig 

medvetenhet och prov på förmåga att objektifiera språket, exempelvis genom ob-

servationer av sin egen språkbehandling. Hon strävar efter att skriva korrekt. 
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Susanna uttrycker att hon upplever ett utanförskap i högre utbildning. För det 

första känner hon, som äldre student, att hon i många avseenden saknar berö-

ringspunkter med sina kurskamrater. Hennes upplevelse är att de yngre studen-

terna har en helt annan, och mindre seriös, attityd till sina studier. Det visar sig på 

flera sätt, bland annat i att många har ganska låg närvaro på lektionerna och tar 

ett mindre mått av eget ansvar för sina studier.  

För det andra grundar sig Susannas känsla av "annorlundahet" i hennes läs- och 

skrivsvårigheter, liksom i hennes hyperkänslighet. Ganska mycket av våra inter-

vjuer kretsar handlar om temat "att vara högskolestudent med dyslexi". Susanna 

har tillgång till olika former av särskilt pedagogskt stöd. Främst är det anteck-

ningsstöd, inspelning av föreläsningar och lektioner, Legimus talböcker samt för-

längd tid vid examination som hon använder sig av. Trots stödet uttrycker hon 

besvikelse och missnöje med hur hennes lärosäte, hennes utbildning och många 

lärare hanterar studenter med dyslexi: 

 
Jag anser att inte det här är en utbildning för alla. Och det kommer jag att skriva i 

min utvärdering, att jag kommer inte att rekommendera det här för alla. För utbild-

ningen och lärares syn på svårigheter måste…få mer kunskap.  

Susanna har flera strategier för att hantera sin speciella situation. Hon har aktivt 

sökt stöd i sina studier, genom exempelvis kontakt med språkverkstaden, Funka 

(samordningen för särskilt pedagogiskt stöd) och utbildningens lärare. Hon har 

möjlighet att få hjälp genom privata nätverk, och nämner såväl mamma som en 

grannbekant. Studierna är prioriterade, och de tar mycket av Susannas tid. Tiden 

organiserar hon medvetet, och utöver lektionsnärvaron lägger hon mycket arbets-

tid på att lyssna på kursböcker och strukturera sitt studiematerial. Papper och do-

kument sorteras termins- och kursvis i pärmar i hennes bokhylla. 

Eftersom Susanna är känslig för intryck, kan både klassrumslektioner och hem-

arbete bli påfrestande. Hon berättar:  

 
Det har ju att göra med min koncentration…allt är inte acceptabelt liksom. Och 

har man svårt för sig att koncentrera sig och man blir trött i huvudet och det är 

alltid det här konstanta surret, ja, det blir väldigt jobbigt. (---) Men jag är ju med-

veten på grund av dom svårigheterna som jag har, och har alltid med det medvetan-

det även när jag är hemma. Det är ju att stänga av på ljudlös på telefonen. Och har 

jag en skrivuppgift när grannarna väsnas då har jag ju på mig hörselkåporna. Jag har 

ju inget annat val.  

Susanna och jag träffas åtskilliga gånger. Ofta är det i början eller slutet av skriv-

uppgifter, som hon reflekterar kring. Återkommande teman utöver Susannas 

dyslexi och situation som äldre student, är kritik mot utbildningen och systemet. 

Ibland berörs också mer personliga områden, och min upplevelse är att hon är 

ärlig och öppen i mycket av det vi pratar om. Samtidigt glider hon ibland undan i  

kontakten med mig. Det innebär att jag inte alltid har fått så stor inblick i hennes 
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skrivprocess. Utöver intervjuer i skrivandets inledningsskede, har jag sedan i de 

flesta fallen inte sett så mycket av skrivandet förrän textprodukten varit färdig.  

Det är ändå tydligt att Susanna lägger tid och omsorg på att förstå uppgiftsfor-

muleringens krav. Hon öppnar inledningsvis också ett nytt dokument, där hon 

kan använda strukturen i en tidigare uppgift som mall. På det viset får hon en 

grund till disposition. När hon refererar litteratur, berättar hon att hon har stor 

hjälp av synonymer för att kunna skriva med egna ord. 

6.2.5 Linus 

Linus är 23 år och läser sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning 

förskoleklass-årskurs 3. Han läser sedan några terminer på distans, efter att ha 

påbörjat sin utbildning i campusformat. Detta är hans sjunde termin, och han 

skriver examensarbete under den tid vi följs åt. Linus, som har svenska som 

förstaspråk, har skrivsvårigheter. Han får därför särskilt pedagogiskt stöd i form 

av längre tid vid skriftliga examinationsuppgifter.  

Linus fick en dyslexidiagnos när han gick i sexan. Under de tidiga skolåren hade 

han svårt att stava; däremot har han inte haft några direkta svårigheter med av-

kodning eller läsförståelse. Han säger själv att han har en "lättare variant" av 

dyslexi, som yttrar sig just i form av skrivsvårigheter. Tydligast märker han skriv-

svårigheterna när han är trött eller stressad. 

Linus har utarbetat egna strategier för att hantera sina studier. Han strukturerar 

sina dagar i olika arbetspass, med regelbundna pauser för exempelvis promenad, 

mat och liknande. Som distansstudent är han mån om att hålla kontakten med sn 

studiegrupp. Ibland har de fysiska träffar, och ibland har de kontakt genom Fa-

cebook och Messenger. Linus prioriterar sna studier högt, och han tackar bara ja 

till arbete som lärarvikarie när han känner att han har tid. När han bedömer sn 

arbetsinsats säger han så här: 

 
Jag lägger kanske iallafall fyra timmar dagligen per vanlig vecka liksom. Det gör jag 

nog. Sen har det ju vart olika för  kurser.  (---) Men jag tillhör nog dom som lägger 

ner ganska mycket tid tror jag. 

Linus är den informant som tydligast beskriver och reflekterar kring sin egen 

skrivprocess. Han är en medveten och ambitiös skribent. När han bearbetar litte-

ratur inför en uppgift, använder han ett system med med färgmarkeringar och 

post it-lappar. Han kan bara påminna sig en gång som han har läst kurslitteratur 

från början till slut, och då var det en skönlitterär bok. Hans strategi är istället att 

sökordsläsa. Han identifierar lämpliga sökord i kursdokument och uppgiftsbe-

skrivningar, liksom i innehållsförteckningar och rubriker. På det viset kan han ur-

skilja textpartier han kan använda i sina uppgifter. Han beskriver sin arbetsgång 

så här: 



 

85 

 

 
Först så jag brukar sitta och läsa lite i böckerna och skriva lite på ett block vid sidan 

av. Sen efteråt så brukar jag försöka att skriva lite om det avsnittet eller nån teori, 

göra en rubrik och sen skriva meningar om det. Och så bygger jag på det lite sen. 

Kanske ta en paus, sen läsa lite i boken, skriva lite.(---). Jag slår upp. Jag kan inte 

säga att jag läser liksom. Jag slår upp en sida eller så, och så: ”Här stod det nog nåt" 

som tar upp det jag vill. Oftast är det ju så. Att jag man använder innehållsförteck-

ningen och slår upp. 

På motsvarande sätt använder han också google som sökverktyg på internet. För 

att inte skriva av ordagrant använder Linus synonymer.se. Under skrivandet delar 

han ofta texten i sin studiegrupp på Facebook, där han kan få stöd och textre-

spons. I många fall har han också kunnat få hjälp med korrekturläsning av sin 

mamma.  

Linus har gått genom utbildningen med goda resultat, och han upplever också 

att han är nöjd med sitt lärosäte och sin utbildning. Han noterar att det var varit 

ganska stora skillnader mellan olika institutioner och ämnen, och han menar att 

utbildningen skulle vinna på att vara mer enhetlig och sammanhållen. Han önskar 

också att utbildningen skulle erbjudit mer av estetiska ämnen och estetiskt lärande, 

något han är mycket intresserad av och skriver om i sitt examensarbete.  

 Linus delar, enligt min upplevelse, ganska förbehållslöst och öppet både texter, 

tankar och språkfrågor. Han reflekterar stabilt och nyanserat kring en rad teman 

under hela intervjuserien. Men även han valde att avböja förslaget om tangent-

loggning (dels genom InputLog, dels genom Googe Docs) eftersom det kändes 

alltför obevämt att frångå sina vanliga skrivverktyg och skrivrutiner.   

6.2.6 Sammanfattande reflektion 

I mitt informanturval var det inte ett inklusionskriterium att söka informanter ur 

grupper som bidrar till den breddade rekryteringen. Men ändå är det precis det 

mönster som framträder. Rosa och Amila har svenska som andraspråk. De visar 

helt olika attityder till sina studier och sitt skrivande, och de har helt olika livssi-

tuationer. Men de har också likheter. Ingen av dem kommer från studievan familj, 

och de har begränsat eller obefintligt privat nätverk som kan bistå med resurser i 

studierna. De ger båda uttryck för ett språkligt och studiesocialt utanförskap i sina 

studier, och de arbetar, var och en på sitt vis, med att hantera konsekvenserna av 

det.  

Anders är den tydligaste klassresenären bland informanterna. Hans uppväxt i 

brukssamhället synliggörs vid flera tillfällen, och han har efter den första chocken 

som ny student anpassat sig för att bemästra ett nytt system. Hans överlevnads-

strategier har handlat om att å ena sidan effektivisera läs- och skrivprocesserna 

för att inom rimlig tid kunna producera godkända skriftliga uppgifter, å andra 

sidan att hitta former för kamratstöd och samarbete.  
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Susanna och Linus brottas med  läs- och skrivsvårigheter på olika sätt. De har 

svenska som förstaspråk, och de har föräldrar och andra i deras respektive privata 

nätverk som fungerar som stöd- och resurspersoner i studierna. Minst en av deras 

föräldrar har eftergymnasial utbildning. Eftersom de har fått sina svårigheter dia-

gnosticerade, har de dessutom tillgång till särskilt pedaogiskt stöd från sina re-

spektive lärosäten.   

Alla informanter utom Linus uttrycker någon form av utanförskap eller främ-

lingsskap i de akademiska studierna, fast på olika sätt och i skiftande grad. När de 

skriver från källor, är alla beroende av originaltexternas formuleringar och har låg 

tillit till sin egen förmåga att producera godtagbar (dvs godkänningsbar) akade-

misk svenska. Samtliga uttrycker i någon mån ett instrumentellt förhållningssätt, 

där de i första hand har fokus på godkännande, snarare än lärande, i examinat-

ionsuppgifterna. Alla informanterna utom Rosa, använder i hög grad sina privata 

nätverk för stöd, hjälp och samarbete i studierna. Det är i första hand kurskamra-

ter, men också familj, grannar och andra vänner. I ganska få fall används univer-

sitetets inominstitutionella stöd (jfr Randahl 2014). De använder i hög grad digi-

tala redskap i sin textproduktion för att söka  och generera innehåll (google, 

google scholar, universitetsbibliotekets sökfunktioner), för att förstå formule-

ringar (synonymverktyg, google translate), för att modifiera sin text (synonym-

verktyg).  

6.3 Studentpopulationen   ̶  enkätstudie  

Enkätstudien om studenters attityder till, och erfarenheter av, akademiskt skri-

vande har genomförts i två olika sammanhang. För det första har målgruppsstu-

denter  fått besvara enkäten i samband med att de kontaktat språkverkstaden. För 

det andra har studenter på olika utbildningsprogram, inte minst olika professions-

utbildningar, svarat.  

 

6.3.1 Allmänna tendenser 

Även om det finns en hel del skillnader mellan såväl de olika delmaterialen, som 

mellan individuella studenter, går det också att urskilja några tydliga allmänna ten-

denser.  

De allra flesta studentrespondenterna är födda på 1990-talet. Generellt rappor-

terar omkring tre fjärdedelar att de ibland eller alltid har tillgång till hjälp med sina 

studier, sitt läsande och skrivande. Vanligast är att man får hjälp av studiekamra-

ter. Därefter kommer mamma, övriga vänner, partner och familjemedemmar (jfr 

Ask 2007). Att samarbeta vid individuella uppgifter tycker vissa studenter är helt 

oacceptabelt, medan många menar att det är helt och hållet godtagbart. Den stora 
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spridningen i svar pekar mot skilda uppfattningar om i vilken mån samarbete vid 

examinerande uppgifter är tillåtet. Pedagogstudenterna tenderar i högre grad än 

andra att se samarbete som oproblematiskt, vilket kan tyda på ämnes- och utbild-

ningsrelaterade skillnader. Endast få studenter tycker emellertid att det är godtag-

bart att be någon närstående skriva ens text, helt eller delvis. Samma uppfattning 

gäller contract cheating, spökskriveri (jfr Bjelobaba 2018). 

En allmän tendens är också, föga oväntat, att studenterna i mycket hög ut-

sträckning arbetar digitalt.  Inga studenter alls använder konventionella ordböcker 

i pappersformat. Det är i princip bara kurslitteratur som används i pappersformat. 

Som hjälp i skrifthanteringen använder studenterna digitala redskap, ofta nätba-

serade. De fönster, flikar och program som oftast används är google (eller ev. 

annan sökmotor), synonymer.se (eller annat synonymredskap), datorns språk-

granskning samt google översätt (eller motsvarande översättningsredskap). 

Google använder nästan alla, och på andra plats kommer synonymer.se. 

När studenterna beskriver hur de gör när de skriver från källor, återkommer 

formuleringar som "skriva med egna ord" och "skriva om". I mångas beskriv-

ningar är det tydligt att de formuleringsmässigt ligger nära originatexten. En serie 

frågor om just referenshantering och akademisk integritet visar på stor spridning 

i svaren. Det tolkar jag som att studenter är osäkra på vad som är ett godtagbart 

akademiskt beteende.    

Generellt talar studenterna om språk med ganska vaga och vardagliga termer. 

Få använder språkvetenskapliga termer och begrepp, och få är precisa i sina be-

skrivningar av skrivande.   

6.3.2 Språkverkstaden  

Respondenterna i denna grupp läser olika utbildningar vid olika lärosäten i landet. 

Samtliga har kontaktat språkverkstaden vid sitt lärosäte för stöd i akademisk 

skrifthantering. Mer än 50% menar att deras gymnasieutildning i låg grad, eller 

inte alls, har förberett dem för det läsande och skrivande som krävs i högre stu-

dier. Ungefär 2/3 av respondenterna har svenska som förstaspråk. Mer än hälften 

av studenterna (57%) kontaktar språkverkstaden på lärares uppmaning. Det är 

alltså en minoritet av studenterna som söker sig dit på eget initiativ14. Lärare har 

sannolikt ett stort inflytande här.  

                                                      
14 Eftersom en stor del av de studentersom kontaktar språkverkstaden, enligt språkhandledar-

enkäten, riskerar underkännande, är det sannolikt instrumentella drivkrafter många studenter har.  
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6.3.3 Pedagogiska utbildningar (n=397) 

Studenterna i detta delmaterial läser olika, pedagogiskt inriktade, utbildningar vid 

olika lärosäten. Bland de pedagogiska utbildningar som finns representerade är 

förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet störst. Nästan alla rapporte-

rar att de lägger 26-40 timmar per vecka på sna studier. Omkring 10% av respon-

denterna har svenska som andraspråk, och omkring 10 % av studenterna har Mer 

än 90% av respondenterna rapporterar att de har möjlighet att få hjälp i sina stu-

dier, företrädesvis av kurskamrater. Omkring 90% använder Messenger eller an-

nat chattvertyg för att prata om studierelaterade frågot med sina kurskamrater. 

Mindre än 10 % använder utbildningens egen lärplattform. Ungefär hälften av 

studenterna tror att det är ovanligt att studenter ber närstående om hjälp med att 

skriva hela eller delar av texter.  

6.3.4 Högskolestudenter generellt (n=196) 

Denna studentpopulation läser en mängd olika utbildningar vid lärosäten runt om 

i landet. Tre stora professionsinriktade utbildningar urskiljer sig; lärarutbildningar, 

ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Omkring 15% i denna re-

spondentgrupp har svenska som andraspråk; färre ingenjörer än sjuksköterskor.  

Av pedagogstudenterna är det omrking 10% som har någon gång haft kontakt 

med logoped, dyslexipedagog eller liknande för att få stöd i läsande och skrivande.  

Mer än 80 % av ingenjörsstudenterna menar att deras gymnasium i hög eller 

ganska hög grad förberett dem för akademskt skrivande. Motsvarande siffra är 

över 50% av studenterna med övriga utbildningsinriktningar. Jämfört med re-

spondenterna i språkverkstaden är skillnaden slående. Google översätt används i 

större utsträckning än synonymredskap bland ingenjörer, medan synonymverktyg 

kommer på andra plats bland lärarstudenterna. Omkring 70% tror att samarbete 

är vanligt även när det inte är tillåtet. Omkring 75 % ser det som oacceptabelt att 

be någon närstående om hjälp med att skriva hela eller delar av en text.    

 

6.4 Språkhandledarna 

6.4.1 Bakgrund 

De språkhandledare, som arbetar i språkverkstäderna vid Sveriges lärosäten står 

egentligen inte i fokus för mitt forskningsintresse i denna avhandling. Däremot 

kan de bidra med ett unikt perspektiv på studenters akademiska skrifthantering. 

Som språkhandledare möter de studenter i behov av stöd i sitt akademiska läsande 
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och skrivande. Handledarna arbetar i en gränsöverskrivande verksamhet (jfr 

Lennartson-Hokkanen 2017), utan examinationsuppdrag. Ofta möter de studen-

ter från en mängd utbildningar, med mycket skiftande sociala, kulturella och 

språkliga bakgrunder. Gemensamt för många av studenterna är att de har svårt att 

bli godkända på skriftliga moment i sina respektive utbildningar. 

6.4.2 Enkäten 

Enkäten med språkhandledare vid Sveriges lärosäten innehöll alltså femton frågor 

av olika typ. Frågorna handlade om olika aspekter av språkhandledarnas erfaren-

heter och uppfattningar om just de studentskribenter, de möter i arbetet som 

språkhandledare. Generellt uppvisar svaren ett relativt stort mått av samstämmig-

het; i några fall större spretighet. I genomsnitt har mer än hälften av responden-

terna besvarat de öppna följdfrågorna, i många fall förhållandevis utförligt och 

konkret. Det tolkar jag som en hög grad av engagemang hos respondenterna. 

De slutna flervalsfrågorna graderades i fyra steg: mycket ovanligt, ganska ovan-

ligt, ganska vanligt och mycket vanligt. I redovisningen nedan är kategorierna 

"ganska vanligt" och "mycket vanligt" sammanslagna till kategorin "vanligt".  

 

6.4.3 Vanliga utmaningar för språkverkstadens studenter 

Det är vanligt att studenter som kontaktar språkverkstaden har blivit, eller riskerar 

att bli, underkända på ett skriftligt moment i utbildningen. Flera skrivhandledare 

poängterar att många studenter i hög grad arbetar, har stort familjeansvar eller 

andra åtaganden, vilket gör det svårt för dem att hinna med sina studier.  

Större delen av språkhandledarna ser alltså att det är vanligt, att studenter som 

söker språkhandledning upplever svårigheter som på olika sätt hänger samman 

med studiesituationen. Ett område som uppmärksammas är de olika krav och 

ramverk som styr högre utbildning, och som skiljer sig från det studenterna erfarit 

på grund- och gymnasieskolan. Särskilt tydligt blir detta när det gäller uppgiftsin-

struktioner. Att förstå uppgiftsinstruktioner är ett av de två områden som de me-

nar att studenter oftast behöver hjälp med.  

Flera språkhandledare påpekar i fritextsvar att otydliga, komplexa och spretiga 

uppgiftsformuleringar försvårar studenternas situation, och flera pekar också på 

att anvisningar varierar från lärare till lärare, även inom samma kurs eller samma 

utbildning. 
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6.4.4 Akademiskt språk - studenters upplevelser och behov 

Vad har studenter för bild av vad akademiskt språk är? Enligt språkhandledarna 

tänker studenter att akademiskt språk kännetecknas av en formell, komplicerad, 

och ofta tråkig, stil. Språkhandledarna menar vidare att studenter tänker att aka-

demiskt skrivande utmärks av kraven på referenser. Men det handlar också om 

krångligt språk, långa meningar samt svåra ord, liksom mycket termer och be-

grepp. 

För att studenter bättre ska kunna utveckla sin akademiska litteracitetskompe-

tens, ger språkhandledarna flera förslag. I första hand handlar det om att konti-

nuerligt synliggöra skrivandets roll i utbildningen, och att undervisa i akademiskt 

skrivande. Samverkan och explicit undervisning ges som två exempel på åtgärder. 

Några språkhandledare menar att det också krävs kompetensutveckling för lä-

rarna, bland annat för att kunna ge konstruktiv och adekvat respons. Ett flertal 

språkhandledare lyfter särskilt fram språkverkstädernas roll i detta arbete, och ef-

terlyser dels mer resurser, dels ett större mått av samverkan mellan olika univer-

sitet och språkverkstäder.     

Språkhandledarna svarar i hög grad samstämmigt när det gäller frågor om vilka 

utvecklingsområden som är vanligast hos de studenter som söker stöd i språk-

verkstaden. Stavning är i detta sammanhang inte ett vanligt problem, menar 

66,7% av språkhandledarna. Istället identifierar textbindning, stilnivå menings-

byggnad som de mest problematiska språknivåena.  

I de öppna kommentarerna återkommer särskilt frågan om referenshantering, 

liksom bristande textbindning och koherens. Oklar röd tråd, med vaga eller ute-

lämnade sambandsmarkörer, är ett sådant problem. Det visar sig i att studenters 

texter är fragmentariska, exempelvis när citat eller referat infogas i texten utan 

sammanhang.  

Några språkhandledare poängterar att utvecklingsområdena varierar, beroende 

på om studenterna har svenska som förstaspråk eller ej. För studenter med 

svenska som andraspråk handlar språk- och textutvecklingen i större utsträckning 

om tempus, kongruens och ordföljd. I några av dessa fall handlar det snarare om 

att utveckla sin svenska skrftkompetens i allmänhet, än om att tillägna sig en aka-

demisk genrekompetens. 

 

 

6.4.5 Riskabla studentstrategier 

Vissa resurser och strategier studenter använder i sin akademiska skrifthantering 

är riskabla, så tillvida att de angränsar till sådant som kan etiketteras som plagiat 
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eller otillåtet samarbete. Därför är det intressant att fråga språkhandledarna i vil-

ken mån deras erfarenheter pekar mot att studenter dels reproducerar andras text, 

dels samarbetar med andra kurskamrater. 

65,7% av språkhandledarna uppfattar att det är vanligt att studenter använder 

patchwritingstrategier genom att kopiera en textförlaga och sedan göra mindre, 

lokala revideringar i den kopierade och inklistrade texten. En betydligt mindre 

andel, 27,8%,uppfattar att studenter använder andra texter som "inspiration" eller 

modelltexter när de står inför en skriftlig uppgift. Och endast 25% av språkhand-

ledarna upplever att studenter samarbetar med varandra i skriftliga uppgifter ge-

nerellt.  

 

6.5 Sammanfattning 
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 Dilemma A. Textuella resurser: pla-
giat, patchwriting eller lärprocess? 

Källbaserat skrivande är en förutsättning i många av de skriftliga uppgifter stu-

denter möter i sin högskole- eller universitetsutbildning. Samtidigt är använd-

ningen av andras texter kritisk. Studier visar att många studenter upplever detta 

som svårt, och de känner därför osäkerhet och vilsenhet i referenshanteringen. 

Regelverket kring vilseledande vid examination innebär samtidigt att en student 

som inte hanterar referenserna tillräckligt väl, riskerar att fällas för plagiering. 

Sammantaget skapar detta ett komplext spänningsfält. 

I detta kapitel fördjupas olika aspekter som handlar om  hur studenter använder 

texter som resurser i sitt eget akademiska, källbaserade skrivande. Studenter an-

vänder texter av en mängd slag, och jag skiljer preliminärt mellan tre typer av 

textfunktioner. För det första används ramtexter som kurs-PM och studieguider, 

kursplaner och betygskriterier, samt uppgiftsformuleringar och lärarinstruktioner. 

För det andra används källtexter i form av kurslitteratur, anteckningar, power-

pointpresentationer, studenttexter och andra sakprosetexter. Även egna, tidigare 

texter kan fungera som källtext. Studentens egen text kallar jag måltext.  

Kapitlet bygger på resultat från studiens samtliga delmaterial. Vart och ett av 

materialen bidrar med en aspekt i belysningen av detta spänningsfält Det innebär 

att stoffet hämtas såväl från intervjuer och enkäter, som från insamlade text-

material. Innehållet är disponerat utifrån  de tre olika textfunktioner som nämns 

ovan. Dessa sammanfaller också med olika faser i den källbaserade akademiska 

skrifthanteringen. Avsnitt 7.1 inleder med fokus på kontext, medan 7.2. handlar 

om planering. 7.3. har fokus på akademiskt läsande, medan 7.4. handlar om skri-

vande och revidering. 

 

7.1 Kontext 

För högskole- och universitetsstudenter som skriver texter i sin utbildning påver-

kar en rad faktorer deras skrivande. Vissa sådana faktorer handlar om samman-

hang och utbildningsstruktur. En språkhandledare identifierar flera sådana kon-

textuella faktorer: 
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Det finns ofta osäkerhet på vad som förväntas och ofta beroende på att studenterna 

har fått oklara eller inga instruktioner. Ibland beror det på att studenterna är de 

enda som är relativt nya studenter medan andra på kursen redan har stor erfarenhet 

av skrivande. Detta är vanligast när det är fristående kurser eller ämnesstudier inom 

exempelvis lärarprogrammen där studenter från olika håll blandas. Studenter på 

program följs oftast åt och kan få mer hjälp av lärarna och av varandra, medan 

studenter som läser exempelvis Konstvetenskap, Sociologi och har sina medstu-

denter i en mycket blandad grupp och lärare har ofta svårt att förhålla sig till denna 

blandning. Antingen lägger sig lärarna på för låg nivå (för vissa) eller på en alldeles 

för hög nivå (för andra). Känslor av otillräcklighet kommer sig ofta av att lärarna 

har så olika förväntningar på studenternas förmåga och att det kan växla mellan 

kurserna. Den här spretigheten har inte studenter alltid beredskap för. De är vana 

från skolan av att någon har ett helhetsgrepp, och är inte förberedda på att det 

ibland är spretigt och oklart hur saker och ting ska göras. 

Citatet introducerar flera, för avsnittet, centrala punkter. På systemnivå (makro-

perspektiv) handlar det om hur systemet för högre utbildning i Sverige fungerar. 

Viktiga aspekter som konkretiseras där, har att göra med hur studenter förstår, 

orienterar sig i, och socialiseras in en utbildningskontext som på avgörande skiljer 

sig från svensk grund- och gymnasieskola. På lärar- och undervisningsnivå 

(mesoperspektiv) handlar det om hur utbildningen och undervisningen är organi-

seras och genomförs. Det reser frågor om exempelvis uppgifters instruktioner 

och kravnivåer, och i vilken mån dessa kommuniceras och upprätthålls på ett 

konsekvent och transparent sätt. På individnivå (mikroperspektiv) handlar det om 

studenters referensramar, självbild och omställningsförmåga. Det aktualiserar frå-

gor om otillräcklighet, förvirring och osäkerhet. Sammantaget utgör detta en del 

av den skrivkontext som utgör förutsättningarna för studenters källbaserade skri-

vande. 

7.1.1 Makronivå: det svenska högskole- och universitetssyste-
met 

Inte minst som nybörjarstudent kan upplevelsen av otillräcklighet vara överväldi-

gande. En del i den diskurschock som Anders, såväl som Ask (2007) talar om, 

består i mötet med ett nytt utbildningssammanhang som man inte förstår eller är 

förberedd på. 34 av 36 språkhandledare menar att det är ganska eller mycket van-

ligt att studenter har svårt att förstå och anpassa sig till universitetsvärldens olika 

krav och ramverk. Samtidigt konkretiserar flera av språkhandledarna, i fritextsvar, 

hur stadieövergången till högre studier kan te sig för många nybörjarstudenter. En 

språkhandledare berättar: 
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Ofta berättar studenterna att de upplever en osäkerhet över uppgifterna och be-

dömningsnivån. De får till exempel ofta olika instruktioner från olika lärare i sam-

band med referensteknik och bedömningsnivån skiljer sig mycket från examinator 

till examinator. Detta leder till stress och förvirring för många. 

Anders använder ordet "chock" för att beskriva övergången mellan gymnasium 

och högskola (jfr Ask 2007). Han, precis som Susanna och Amila, berör flera 

gånger den stora nivåskillnaden mellan gymnasium och högskola. Kraven är 

högre, regelverket annorlunda och lärarna mindre tillgängliga. Susanna säger: 

 
Jag anser att inte det här är en utbildning för alla. Och det kommer jag att skriva i 

min utvärdering, att jag kommer inte att rekommendera det här för alla. För utbild-

ningen och lärares syn på svårigheter måste…få mer kunskap.  

Och Anders är inne på samma tankegång: 

 
Universitet tror jag, det är nog…man vill tro att det är för alla men jag tror inte det 

är det riktigt. Det passar inte alla. För att det är så pass stor nivåskillnad gymnasium-

universitet. 

Ingen av dem var förberedd på att den stora skillnaden. Men medan Susanna läg-

ger det största ansvaret på högskolan, uttrycker Anders ganska skarp kritik mot 

sin gymnasieutbildning. Båda har ändå hittills tagit sig igenom större delen av sina 

kurser på högskola och universitet med godkänt resultat, ibland efter komplette-

ring eller omtenta. Amila har haft svårare att nå godkänt av egen kraft. Hon har 

under tidigare skolgång varit beroende av stöd, främst från lärarna. På högskolan 

får hon inte längre den typen av hjälp. Hon är den av studenterna som uttrycker 

högskolechocken mest emotionellt: 

 
Alltså i början så var det liksom så hära, alltså jag visste inte vad man skulle göra 

alls, alltså det var verkligen jag kände mig som en frågetecken. Jag var jätteledsen. 

Alltså jag tänkte: "Jag kommer inte att klara det här" . Sen på senare tid jag tänkte 

såhär: "Det får gå som det går”. Alltså blir jag godkänd så är jag godkänd, men jag 

väntade alltid med mina uppgifter till sista sekunden, och jag gör det fortfarande.  

För att jag tycker det är svårt.  Jag har inte fattat hur jag ska arbeta med mina texter, 

eller hur jag ska komma igång.   

7.1.2 Mesonivå: Utbildningens organisering och realisering 

Brist på enhetlighet kan alltså bidra till studenters upplevelse av oklarhet och för-

virring. Till hjälp finns i många fall omfattande lärresurser, guider och anvisningar, 

i normalfallet på en digital kursplattform. Här förväntas studenten själv kunna 

finna vägen bland olika typer av resurser och dokument. En språkhandledare me-

nar emellertid att det kan vara "svårt att orientera sig bland all information och 
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instruktioner i uppgiftsinstruktionerna, kursguiden och det svåra språket i kurs-

planen". De uppgiftsinstruktioner som är aktuella för Rosa, Amila, Susanna och 

Linus  gäller helt olika ämnesområden. Samtidigt har de vissa gemensamma drag. 

Ett sådant drag är att instruktionerna är komplexa och mångordiga.  

 

Här fördjupas och förtydligas beskrivningen. 

 

Generellt har studentinformanterna uppfattningen, att uppgifter introduceras i 

förhållandevis god tid. Exempelvis är Anders erfarenhet att examinationsuppgif-

ter i en delkurs presenteras redan i samband med kursstart. Och eftersom de flesta 

uppgifter lämnas in i slutet av delkursen, har studenterna i allmänhet åtminstone 

några veckor för sitt skrivarbete. Då är frågan om planering viktig.  

7.1.3 Mikronivå: Studentens referensramar och självbild 

Den studentgrupp som står i fokus i föreliggande avhandling, är studenter som 

upplever svårigheter i den akademiska skrifthanteringen. Det innebär att många 

brottas med en självbild, där de upplever otillräcklighet och dåligt akademiskt 

självförtroende. Av språkhandledarna menar 28 av 36 att det är vanligt att de stu-

denter som kontaktar språkverkstaden har blivit underkända, eller riskerar att bli 

underkända, på ett skriftligt moment i utbildningen. De fem fallstudieinforman-

terna i denna avhanding delar alla den erfarenheten.  

I enkätsvar från språkhandledare menar 34 av 36  att det är ganska eller mycket 

vanligt att studenter saknar tillräckligt självförtroende i sina studier och i sitt skri-

vande. 32 av 36 menar också att det är ganska eller mycket vanligt att studenter 

har svårt att identifiera sig med rollen som akademisk skribent.  

Amila är mycket medveten om att hennes andraspråksbakgrund gör att hon 

inte har samma språkliga förutsättningar, trots att hon har gått större delen av sin 

skolgång i svensk skola. Hon menar att det framför allt beror på att hon inte um-

gås så mycket med personer som har svenska som förstaspråk: 

 
Alltså det beror på vilka du hänger med. Det beror jättemycket på ifall du hänger  

mycket med svenskar. Se, jag har ingenting emot svenskar men hänger du jätte-

mycket med svenskar då, alltså du lär dig språket. För att du pratar inte som en 

invandrare liksom, du pratar ren svenska. Och sen plötsligt dina ord, dom utvecklas, 

du lär dig nya hela tiden, och du fattar vad du säger. Dom orden lär du mig också 

ifall du pratar med mig, men pratar du med en invandrare hela tiden – ditt språk 

ändras inte för det gör inte hans heller. Utan du hamnar i samma bubbla och 

din…det kanske till och med försämras. 
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7.2 Planering och målsättning  

Studenters skrivande styrs av ramtexter. Skrivandet börjar ofta i uppgiftsinstrukt-

ionen, som är den mest konkreta och styrande resursen i hela skrivprocessen. 

Uppgiftsinstruktionen, tillsammans med andra styrdokument som bland annat 

kursplan, betygskriterier, studieguide och formaliamall,  är den främsta ramtexten.  

7.2.1 Uppgiftsinstruktion och planering 

Utifrån uppgiftsinstruktionen planerar studentskribenterna sitt skrivarbete.Ofta 

lägger de ganska mycket arbete på att läsa och förstå instruktionen. 9 av 10 språk-

handledare menar att det är vanligt att studenter upplever svårigheter med att för-

stå  instruktioner vid skriftliga uppgifter (jfr kapitel 5). Samtliga studenter i fallstu-

dien, utom Anders som skriver c-uppsats, resonerar ganska utförligt kring in-

struktionstexterna.  

Studenterna är strategiska uttolkare av instruktioner. De identifierar de in-

struktionernas skall-krav, det vill säga de mer eller mindre absoluta och explicit 

angivna kriterierna för G. Det kan handla om deadline, textomfång angivet i antal 

ord eller antal sidor, obligatorisk litteratur och liknande. Men det kan också handla 

om andra detaljer: 

Planering av skrivande kan förstås på olika nivåer. På en grundläggande nivå 

kan det snarast handla om studieplanering och att skapa utrymme och tid för aka-

demiskt textarbete. 32 av 36 språkhandledare menar att det är ganska eller mycket 

vanligt att studenter har svårt att tillräckligt planera sina studier och sitt skrivande. 

En särskild utmaning, menar flera skrivhandledare är att många studenter söker 

hjälp i språkverkstaden i ett mycket sent skede; såväl i bemärkelsen sent i utbild-

ningen, som sent i skrivprocessen (jfr Grönvall 2015). Uppgiftens inlämningsda-

tum är den på förhand givna tidsram som de förhåller sig till; ingen av fallstudiens 

informanter använder andra tidsmått eller formulerar delmål. Studenterna verkar 

på så sätt i ganska låg grad planera sitt skrivande.  

I olika mån skjuter informanterna skrivande framför sig. Susanna och Rosa 

lägger mycket inledande tid på inläsning (intagande) och får ibland tidsbrist inför 

inlämningen. Amila är ändå den som mest tydligt prokrastinerar: 

Informanterna förefaller arbeta ganska linjärt med skrivandet. Utifrån uppgif-

ten påbörjar de sitt måltextdokument, och ofta börjar de skriva på avsnittet inled-

ning för att därefter fortsätta med senare textdelar.  

Susanna berättar om det första hon gör i skrivprocessen. Hon skapar, döper 

och sparar uppgiftsdokumentet genom att kopiera en tidigare uppgift. Därefter 

ändrar hon kontextuppgifter som delkurs, uppgiftsnamn och liknande. Vissa stan-

dardrubriker som inledning och avslutning återanvänds. I den mån uppgiftsinstrukt-

ionen anger en bestämd disposition används den.  
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I studenters akademiska presentationsskrivande (jfr Dysthe, Hertzberg & 

Løkensgard Hoel (2002)  är det överordnade målet i allmänhet att bli godkänd. 

För det krävs att texten uppfyller de krav som uttrycks i ramtexterna. Just denna 

typ av primär målsättning, att bli godkänd,  ger samtliga studentinformanter ut-

tryck för. Amila avviker dock något, eftersom hon tar för givet att hon inte blir 

godkänd på versionen av en text. Hon strävar dock efter att göra så gott hon kan.   

Ingen informant ger uttryck för andra mål med skrivandet än det som är direkt 

kopplat till uppgiftens krav.  

7.3 Akademiskt läsande  

Vid källbaserat skrivande är läsandet en lika naturlig del som skrivandet. Samtidigt 

menar Eklund Heinonen, Lennartsson-Hokkanen & Nord (2018) att det akade-

miska läsandet är otillräckligt beforskat. I detta avsnitt lyfts olika aspekter av 

läsande, som framträder i de olika delmaterialen. 

7.3.1 Lästid och läsvana 

Resultaten i studentenkäterna visar att studenter lägger olika mycket tid på sina 

studier. Variationen är stor, och det är möjligt att den rapporterade tiden inte 

stämmer överens med den verkliga. De flesta studenter rapporterar dock, att de i 

genomsnitt lägger mellan 25 och 40 timmar på sina studier per vecka, inklusive 

lästid.  

Fallstudieinformanterna visar både likheter och skillnader i fråga om läsbete-

ende. En skillnad handlar om hur mycket tid de lägger på sitt läsande och skri-

vande. Rosa och Susanna rapporterar att de lägger i genomsnitt minst fyrtio tim-

mar i veckan på sina studier, varav en stor del av tiden ägnas åt inläsning. Rosa 

lånar mycket litteratur för bredvidläsning, i många fall populärvetenskapliga äm-

nesrelaterade böcker för att få en smidigare ingång i ämnesdomänen. Susanna äg-

nar mycket tid åt att "inta litteratur", som hon säger, genom talböcker.  

Anders och Linus ger en annan bild. De berättar att den tid de lägger ner är 

omkring fyra timmar per dag, det vill säga cirka 20 timmar i veckan. Anders klar-

gör vid ett intervjutillfälle att han aldrig skulle lägga fyrtio timmar i veckan på sina 

studier. Vissa resultat i avhandlingens olika material pekar mot att tiden som stu-

denter avsätter för läsande är otillräcklig. I språkhandledarnas enkät visar det sig 

att något mer än 60% har uppfattningen att det är vanligt att studenter har svårt 

att hinna läsa sin kurslitteratur. En språkhandledare kommenterar studenters 

läsande på följande sätt: 
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En annan aspekt studenterna ofta tar upp är att de inte hinner läsa den omfattande 

kurslitteraturen. En del uttrycker att de inte är vana vid att läsa böcker eller längre 

texter. 

Tid och läsvana lyfts här fram särskilt. I fallstudien syns tecken på att studenter 

läser i mindre omfattning än vad utbildningen förmodligen förväntar sig. Linus 

berättar att den enda bok han läst från pärm till pärm under utbildningen var en 

skönlitterär bok de hade i en delkurs. Och Amila medger samma sak, möjligen lite 

generat: 

 
Nej, alltså jag… ska jag vara ärlig med en grej, jag har aldrig läst ut en bok sen jag 

började här på högskolan. Aldrig en hel bok. Jag har bara bläddrat igenom. Och 

gjort mina uppgifter. 

Amila vittnar också om svårigheter att urskilja det viktiga i kurslitteraturen: 

 
Här, man vet inte vad man ska leta efter i sina böcker. Jag tycker det är jättesvårt, 

för man vet inte vad det är i kurslitteraturen som dom tycker är viktigt , så man tar 

det man tror.  

Språkhandledarna skulle sannolikt känna igen det Amila uttrycker. Två tredjedelar 

av dem, ser nämligen att det är vanligt att studenter upplever svårigheter just i att 

söka och sovra bland adekvata källor. Något mer än 60% menar att det är vanligt 

att studenter har svårt att förstå kurslitteratur.  

I enkätresultaten från språkhandledarna visar det sig att många studenter käm-

par med den akademiska läsförståelsen. 68,5% menar att det är vanligt att studen-

ter har svårt att förstå och använda centrala begrepp. Något mer än 60% (63,9%) 

av språkhandledarna ser det som vanligt att studenter har svårt att förstå kurslit-

teratur. En språkhandledare uttrycker det så här: 

 
Det är vanligt att det uppdagas att studentens svårigheter att använda sitt eget språk 

(i stället för "patchwriting") är att de inte har greppat innehållet i sina källor på ett 

tillfredsställande sätt, och därför håller sig nära källornas formuleringar. Skrivhand-

ledningen blir då mer av en handledning i strategier för läsförståelse och studietek-

niker, samt att jag som handledare försöker få studenten att förstå att den översikt-

liga genomläsning som gjorts inte är tillräckligt grundlig för att kunna bygga ett 

resonemang kring källan. 

7.3.2 Sökordsläsning 

Akademisk läsning är en alltså komplex fråga. En strategi som samtliga student-

informanter i närstudien använder, är sökordsläsning (jfr Svensson 2014) för att 

finna adekvata textpartier att använda i idégenereringen inför en skrivuppgift. I 

digitala texter går det i många fall att använda en automatisk sökfunktion, medan 
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det i analoga texter handlar om att sökläsa i bokens index, innehållsförteckningar, 

rubriker och liknande. Amila berättar om när hon skulle skriva om pedagogiska 

riktningar:  

 
Ja alltså man skulle typ såhära vi säger typ då du skulle skriva om behaviourismen. 

Och då söker du på… bak, du vet. Letar efter ordet behaviourismen, då får du olika 

sidor, och då, det är olika författare som har skrivit i den där tjocka boken, försöker 

ta från alla dom dära författarna och så skriva men ”Enligt den här skriver så, men 

den här har skrivit såhär”. Jag har kommit fram till det här. 

Den här typen av läsbeteende skulle kunna ses som effektivt, men också instru-

mentellt. För studentinformanterna berättar också om att de sällan läser texter på 

ett sammanhängande sätt. Linus uttrycker stor medvetenhet när det gäller sitt eget 

akademiska läs- och skrivarbete. Han beskriver sin arbetsgång vid skriftliga upp-

gifter: 

 
Först så jag brukar sitta och läsa lite i böckerna och skriva lite på ett block vid sidan 

av. Sen efteråt så brukar jag försöka att skriva lite om det avsnittet eller nån teori, 

göra en rubrik och sen skriva meningar om det. Och så bygger jag på det lite sen. 

Kanske ta en paus, sen läsa lite i boken, skriva lite. Jag slår upp. Jag kan inte säga 

att jag läser liksom- jag slår upp en sida eller så, och så: ”Här stod det nog nåt" som 

tar upp det jag vill. Oftast är det ju så. Att jag man använder innehållsförteckningen 

och slår upp. 

Att läsa hela böcker ser Anders som ineffektivt och tidskrävande: 

  
Det jag brukar göra,  är att jag brukar söka efter det specifika ordet som jag är ute 

efter. Och så läser jag i det området, för det finns ingen _mening_ med att läsa, 

känner jag iallafall, som läsa igenom tjugo sidor när jag har _en_ del som är relevant. 

Då är liksom resten är bara död text egentligen, för mig. 

Susanna, som har talböcker, ägnar många timmar per dag åt att lyssna på littera-

turen. Men när hon ska skriva text, läser hon med samma grundstrategier som de 

övriga berättar om. De berättar om ett läsbeteende som styrs av uppgiften, och i 

många fall är instrumentellt inriktat på det uppgiften kräver. Det akademiska 

läsandet och skrivandet styrs i hög grad av sökordsläsning kopplade till kursupp-

gifter. Den text som fallstudiestudenterna arbetar mest med, går i närkamp med 

och brottas med, är vare sig andras källtexter eller egen måltext. Det är  uppgifts-

instruktionen; en bild som bekräftas av enkätresultat från språkhandledarna. 
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7.4 Skrivande och revidering  

Vare sig i  studentinformanternas berättelser, eller i studentenkäterna, pekar sär-

skilt mycket på att studenter redigerar sina texter särskilt mycket på globala nivåer. 

Intressant i sammanhanget är därför, att av de språkliga och textuella utvecklings-

områden som språkhandledare urskiljer i studenttexter, så är problem med "text-

bindning och röd tråd" det allra vanligaste och lyfts fram av 35 av 36 språkhand-

ledare i enkätsvaren. Ett stort antal kommentarer vidareutvecklar och exemplifie-

rar detta, genom att peka ut vaga sambandsord, oklar syftning och otillräcklig 

textbindning. 

Däremot är ett tydligt mönster att studenter bearbetar sina måltexter på lokal 

nivå, främst på ord- och frasnivå, men delvis också på syntaktisk nivå. Bearbet-

ningen vid källbaserat skrivande sker i allmänhet genom att helt eller delvis kopi-

erade textparter redigeras. Inget tyder på att den här typen av bearbetning innebär 

att innehåll eller perspektiv läggs till; det är tvärtom en ytspråklig bearbetning av 

en källtext. .   

Måltextbearbetning sker alltså utifrån ordet, frasen eller meningen, som språk-

lig enhet. Det benämns i fortsättningen syntaktisk respektive lexikal modifiering.  

7.4.1 Produktion 

7.4.2 Kopiering och inklistring 

7.4.3 Revidering 

Lexikal modifiering innebär att ett i huvudsak reproducerat textparti bearbetas 

genom att ord och fraser i källtexten tas bort eller ersätts i studentens måltext. 

Uttrycket "att skriva med egna ord" vid källbaserat skrivande används av såväl 

studenter som språkhandledare i enkäter (jfr Nilsson 2002). Bland språkhandle-

darna anser nästan 90% (88,9%) att det är vanligt, att studenter har svårt att pro-

ducera text med egna ord. Stick i stäv med den uppfattningen går studenters en-

kätsvar, där de beskriver sina strategier för att skriva med egna ord: 

 

Syntaktisk modifiering innebär att ett i huvudsak reproducerat textparti bearbetas 

genom att satsled tas bort, ersätts eller flyttas om.  
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7.5 Sammanfattande diskussion 

"Plagiat, patchwriting eller lärprocess?" är den frågeformade rubrik som inleder 

detta kapitel. Frågans svar är inte självklart. Ingenting tyder emellertid på att stu-

denter har för avsikt att plagiera. Studentenkäten visar däremot i många fall en 

mycket stor spridning i fråga om var gränsen går för acceptabelt akademiskt be-

teende. Uppenbara fall, som spökskriveri, eller ordagrann kopiering av källtext 

utan referens betraktar XX procent som ohederligt. Men gråzonen är stor. Fall-

studieinformanterna uttrycker någon grad av medvetenhet om plagiering som 

ohederligt. Susanna, exempelvis, arbetar medvetet för att skriva om texter, för "att 

undvika plagiering". Däremot pekar resultat från såväl fallstudie som enkätunder-

sökning att många studenter använder patchwritingbaserade strategier. Dessa 

bygger på att källtexter kopypejstas och sedan revideras på lokal nivå, ofta genom 

synonymanvändning.  

Studenternas berättelser om sina respektive skrivprocesser visar på gemen-

samma tendenser. Starkt förenklat skulle informanternas steg, i den ofta ganska 

linjära skrivprocessen, kunna beskrivas genom följande modell. 
 

1. Ramtextläsning. Intensiv, textanalytisk läsning av (främst) uppgiftsinstruktion. 

2a. Sökordsgenerering. Utifrån uppgiftsinstruktion och annat lärmaterial under kursen 

identifieras centrala begrepp och sökord. 

2b. Dokumentskapande. Upprättande av måldokument. Avsnittsrubriker sätts utifrån 

ramtexterna, främst uppgiftsinstruktion. 

3. Sökordsläsning. De framtagna sökorden används för att söka fram relevant 

material. Vid analoga källtexter används index och innehållsförteckning, vid digitala 

källtexter används digital sökfunktion.  

4. Källtextreproducering. Sökt källtext skrivs av (främst vid analoga källor) eller kopie-

ras och klistras in i måldokumentet. 

5. Källtextrevidering. Revideringsbeteendena är olika omfattande. Genom syntaktisk 

och morfologisk revidering, samt genom synonymsubstituering, bearbetas källtexten på lo-

kal nivå.  

6. Måltextrevidering. Det är oklart i vilken mån informanterna reviderar sin måltext. 

Några processer syns dock. Ordräkning resulterar i nyproduktion alternativt 

nedstrykning av måltext. Textrespons från studiekamrat eller närstående kan initiera 

andra revideringar.  
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 Materiella resurser: Vad finns i verk-
tygslådan?  

Studenter förväntas utveckla en ökande grad av självständighet under sina akade-

miska studier. En del i detta gäller sannolikt också graden av självständighet och 

kompetens i att identifiera och använda adekvata verktyg i sin akademiska skrift-

hantering. Även om denna typ av resurser i dag främst är digitala, kallar jag dem 

materiella resurser.  

Jag vill se att även frågan om materiella resurser öppnar upp ett dilemmafält. 

Studenter i högre utbildning förväntas sannolikt behärska olika typer av verktyg, 

samtidigt som det är oklart om de får ledning eller undervisning i frågan. Den 

digitala utvecklingen har på kort tid lett till att allt fler webbresurser kan användas 

kompensatoriskt, som ersättning för en otillräcklig egen kompetens.  

I studentenkäten ber jag respondenterna ange vilka webbfönster, program eller 

andra digitala resurser de normalt sett har öppna under det att de skriver. Otve-

tydligt vanligast är Google, som i princip enda sökmotor. Det använder i princip 

alla. På andra plats kommer synonymer.se eller annat synonymverktyg. Därefter 

kommer, lite beroende på utbildningsinriktning, Google Translate eller annan ma-

skinöversättning, respektive Wikipedia. Därtill kommer sociala medier och chatt-

fönster, som används i kontakten med studiekamrater (se kapitel 9). 

I föreliggande kapitel problematiseras dessa resurser och användningen av de-

samma.  

8.1 Sökverktyg 

8.1.1 Sökmotor (Google)  

Resultat från såväl studentenkäter som från fallstudie visar den omfattande an-

vändningen av Google som universalverktyg. Amila berättar om hur hon använ-

der Gogle som första steg i arbetet när hon ska börja skriva på en hemuppgift: 

 
Alltså jag sökte så hära på google, alltså det fanns en person som hade gjort  exakt 

likadan, alltså jag kollade hur den personen gjorde det. Jag brukar alltid göra det på 

mina uppsatser, alltså kolla på google, för att jag tycker det är svårt, alltså det…jag 

har jättesvårt för att komma igång. Jag skriver inte exakt likadant som personen har 
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gjort, utan jag skriver en liknande grej som jag själv har gjort men utifrån det, jag 

går efter hur den personen har gjort på exakt samma uppgift som vi har typ nästan.  

Här är syftet med googlingen att generera idéer, inspiration och modelltexter. 

I andra fall handlar det snarare om att använda Google som referensverktyg. 

Amila berättar om hur hon brukar gå tillväga om det är ett ord hon inte förstår: 

 
Jag brukar kolla såhär hur någon annan har skrivit, som jag vet ja men den här 

personen har fått godkänt, Och fattar jag inte där så söker jag på själva ordet, till 

exempel ”barnperspektiv”. Då går jag in på Google och så skrev jag det ”barnper-

spektiv” och då kom det upp olika sidor  om vad andra hade skrivit. Det dom hade 

skrivit försökte jag leta efter i böcker för att hitta en referens till mig själv. Man 

försöker hitta på Google för man ska förstå det själv 

Anders förhåller sig mer kritisk till allmänna googlesökningar, och diskuterar 

problemet med overskådligt antal träffar. Han berättar om hur han använder 

Google Scholar på ett mer medvetet vis, men också artikeldatabaser och sökvägar 

via universitetsbiblioteket. Anders är den enda av fallstudieinformanterna som 

problematiserar Google på detta sätt.  

8.2 Synonymverktyg 

8.2.1 Ord 

I stora delar av mitt empiriska material återkommer ett lexikalt fokus, närmast en 

fixering vid ordet som språklig enhet. Det gäller inte bara i fråga om det väleta-

blerade uttrycket ”att skriva med egna ord” (jfr Nilsson 2002), utan det gäller 

också i fråga om vad studenter uppfattar är centralt i akademiskt skrivande. 

Intressant nog uppfattar även språkhandledare frågor om ordförråd och ord-

förståelse som viktiga utvcklingsområden hos många studenter. 89% av språk-

handledarna, dvs 31 av 35, uppfattar att ordvalsproblem är ganska vanligt eller 

mycket vanligt i studenttexter. Ungefär en tredjedel av språkhandledarna anger 

vidare att studenter ofta har uppfattningen att akademisk stil i huvudsak ligger på 

den lexikala nivån.  

Språkhandledarna ombeds också ange vad studenter, enligt deras erfarenhet, 

uppfattar som utmärkande drag för akademisk stil. Ungefär en tredjedel av språk-

handledarna menar spontant i fritextsvar att studenter ser att akademisk stil bärs 

upp av orden i en text. ”Svåra ord och uttryck”, "termer", "långa ord" och "fina 

ord" är exempel på svar.   

Det stora lexikala fokuset gör det särskilt intressant att se närmre på hur lexi-

kografiska resurser används av studenterna i deras källbaserade skrivande. 
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8.2.2 Synonymverktyg 

I det här avsnittet kommer de två mest spridda synonymresurserna Words syno-

nymer samt synonymer.se att introduceras. Därefter beskrivs, genom fallstudier 

och enkätdata, hur studenter använder synonymer som ett aktivt redskap i sitt 

skrivande. 

Endast en handfull av studentenkätens respondenter använder någon typ av 

pappersbaserad lexikografisk produkt. Det otvetydigt vanligaste är att studenter 

någon typ av digitalt synonymredskap i utbildningens skrivuppgifter. Oftast är det 

webbsidan synonymer.se som används. Samma mönster gäller fallstudieinforman-

terna.  

I språkhandledarnas enkätsvar är uppfattningen samstämmig: 95% menar att 

det är ovanligt att studenter använder pappersordböcker. De menar att digitala 

resurser, som exemelvis synonymverktyg, används i första hand. Så stor andel som 

25% är dock osäkra på i vilken mån just synonymverktyg används.  

I studentenkäten ber jag respondenterna att kortfattat beskriva hur de gör när 

de bearbetar andras texter, exempelvis kurslitteratur, i sina egna skrivuppgifter. 

Populärt skulle man kunna säga att jag ber studenterna berätta hur de bär sig åt 

för att skriva med egna ord. 

 

Exempel  

 

 

Amila är den av fallstudieinformanterna som mest mångsidigt reflekterar kring 

sin synonymanvändning. Hon berättar: 

 
Jag brukar använda mig av synonymer, på datorn. Så typ vi säger att jag använder 

någon annans text , och så såhär, vi kollar hur hon har skrivit. Då går jag in på 

synonymer bara för att hitta andra ord, fast jag skriver om samma grej. Typ inled-

ningen: "Ja men jag tycker så här och så här". Då går jag in på synonymer, tar typ 

”tycker” och sen så ändrar ordet till nåt helt annat. Och då blir det inte samma… 

för man har använt andra ord. 

Samtidigt ser hon problem med att använda synonymer: 

 
Vissa ord man använder som finns på synonymer vet man inte hur man ska böja. 

Alltså jag vet inte hur man ska förklara, alltså hur ska man skriva in det. Hur ska 

man använda ordet, det är också problem för mig. Hur ska jag använda dom orden 

som finns på synonymer? 
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8.3 Översättningsverktyg   

Sällan verkar fallstudieinformanterna använda Google translate som resurs. En 

förklaring är att de endast i låg grad har engelsk litteratur på utbildningen.  I själva 

verket är det bara Rosa som spontant rapporterar att hon använder maskinöver-

sättning, och då vid texter på svenska som hon inte förstår. I första hand övers-

ätter hon ord för ord, från svenska (L2) till spanska (L1), främst i receptivt syfte. 

 

8.4 Referensverktyg (Wikipedia) 

8.5 Sammanfattande diskussion 

Fallstudieinformanternas användarmönster när det gäller lexikala resurser är in-

tressant. Endast Rosa rapporterar att hon använder traditionella ordböcker. Hon 

är en av ganska få studenter som använder just pappersbaserade resurser, något 

som är uppenbart i enkätresultaten. Få verkar använda digitala ordböcker, exem-

pelvis av Lexins typ (jfr Hult 2017) Synonymverktyg är i princip den enda resurs 

som används, företrädesvis synonymer.se respektive Words synonymer. Dessa 

resurser används i första hand vid synonymsubstituering där en källtext tranfor-

meras till måltext. Studenernas behov av lexikala resurser är svåra att kategorisera 

såsom varande av receptiv eller produktiv art; snarare en kombination eller ett 

mellanting. Funktionella kategorier som betydelse, stavning eller böjning verkar 

inte vara av prioriterat intresse i studenternas textarbete. Amila är den enda som 

problematiserar synonymer.se, då hon resonerar kring de svårigheter som finns. 

"Hur ska man använda dom orden som finns på synonmer?", frågar hon. I de 

olika delmaterialen finns heller inget som tyder på att studenternas har någon typ 

av lärandentention i sin ordsubstituering. Ett mönster som har drag av instrumen-

talitet framträder således. 

Inga generella slutsatser kan förstås dras från en studie som denna. Studiens 

resultat pekar ändå ganska entydigt mot en omfattande användning av synonym-

verktyg i samband med källbaserat skrivande. i ganska stor utsträckning används 

vid källbaserat skrivande på just det sätt som framgår här (lägg till referenser här).  

Därför välkomnar jag fler användarundersökningar, för att lägga grunden för 

mer kunskap om hur lexikala digitala resurser används av elever och studenter. 

Inte minst vore det betydelsefullt att vidare undersöka relationen mellan synony-

manvändning, läsförståelse, ordförråd och skrivutveckling. 
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 Dilemma C: Personella resurser. 
Samarbete och hjälp – kollaborativ 
lärresurs eller otillåtet fusk? 

Det här kapitlet handlar om samarbete. För med personella resurser menar jag 

just det; hur studenter på olika sätt använder personer i sin omgivning som resur-

ser i den akademiska skrifthanteringen. Resultat i de olika delmaterialen visar att 

studenter använder dels varandra, dels andra personer som stöd. Det framgår 

också, att flera utbildningar uttryckligen uppmuntrar studenterna detta. Wittek, 

Dyrdal Solbrekke & Helstad (2017:97-125) beskriver som ett gott exempel hur 

lärare i högre utbildning kan etablera en delnings- och samarbetskultur, där man 

delar texter, får och ger respons, på ett sätt som gynnar lärande. 

Samtidigt föreskriver högskolelagen (1992:1434) att högre utbildning bland an-

nat ska leda till att studenter utvecklar självständighet. Dessutom regleras i hög-

skoleförordningens tionde kapitel disciplinära åtgärder. Det omfattar otillåtet 

samarbete, som en form av vilseledande vid examinationillåtet samarbete räknas 

(Högskoleförordningen 1993:100). I samband med detta aktualiseras också rikt-

linjerna för rättssäker examination (jfr UKÄ 2020), som bland annat kräver att det 

ska gå att identifiera en enskild student prestationer. 

Högskolans regelverk innebär alltså inte en oproblematiserat positiv syn på 

samarbete. Jag vill se detta spänningsfält som ett dilemma. Spänningsfältet mellan 

samarbete och självständighet behöver förmodligen inte med nödvändighet inne-

bära ett dilemma. Det centrala är hur relationen mellan samarbete och självstän-

dighet ser ut, och i vilka kontexter samarbete sker. Därför är det intressant att se 

närmare på hur olika aktörer navigerar i detta utrymme. I kapitlet undersöks hur 

studenter använder personer i olika roller, som resurs. Jag skiljer här dels mellan 

utbildningsintern stöttning (som i någon mån tillhandahålls eller arrangeras av ut-

bildningsanordnaren), dels utbildningsextern stöttning (som faller inom ramen för 

en students privata nätverk och initiativ).  
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9.1 Utbildningsintern stöttning 

9.1.1 Lektioner, föreläsningar, material 

De svenska lärosätena tillhandahåller såväl material som service och stöd till stu-

denterna. Med utbildningsintern stöttning menar jag just sådan service och sådant 

stöd (jfr Randahl 2014). Fallstudiens fem informanter utnyttjar detta i olika ut-

sträckning. Det gäller både reguljär verksamhet som ingår i kursupplägget, och 

mer frivilligt deltagande i andra moment. På lektioner och föreläsningar visar det 

sig att de fem informanterna deltar i olika utsträckning.   

Rosa närvarar oftast vid allt schemalagt i utbildningen. Om hon någon gång 

uteblir, handlar det i allmänhet om någon viktig angelägenhet. Samtidigt uttrycker 

hon viss kritik mot att utbildningen inte styr tillräckligt: 

 
Ibland jag har upplevt, när man går till såna seminarier, man får ingen kunskap. Du 

ska ha läst någonting, då ska alla samlas och ibland dom [andra studenter] har inte 

hunnit läsa. Och du går dit och alla är stressade och pressade och dom har inte läst, 

dom har inte kunskap. Där är massa vilsna människor. Alltså, jag blir ännu vilsnare. 

Ska jag gå dit endast för att förlora min dag? Jag har upplevt bara ett bra semi-

narium. Jag kunde inte hitta svar i böckerna, jag hade läst mycket. Seminarieläraren 

hon berättade "du ska göra så, du ska göra så". Hon hade gjort en powerpoint och 

det var en stor hjälp. För dom flesta seminarium som du går till är det bara diskuss-

ion, dom förbereder inte ens en powerpoint, lärarna.   

Även Linus närvarar nästan alltid, även vid icke examinerande moment, som alltså 

inte är belagda med obligatorisk närvaro. Däremot ser han inte alltid att all under-

visning är lika givande: 

 
När det inte var såhär obligatoriskt upplevde man att det inte var så kärnfullt heller. 

Dom gånger när man var på det, lärarna förväntade sig inte att man skulle vara där. 

Så upplevde jag det. För det går ju åt mer energi att gå på en föreläsning som inte 

leder så mycket [framåt], så offrar man ganska mycket tid. 

Också Anders deltar i de allra flesta schemalagda aktiviteter i sin utbildning, och 

frånvarar bara någon gång ibland. Hans erfarenhet är de flesta kurskamrater gör 

på samma sätt som han själv. Susannas erfarenheter är däremot inte desamma. 

Hon ser sin egen mycket höga närvaro som närmast unik i sin kursgrupp, där 

många kurskamrater helt väljer bort moment som inte är obligatoriska.  

Amila, slutligen, väljer ofta bort lektioner och föreläsningar som inte är obliga-

toriska. I början av sina studier hade hon hög närvaro. Då var hon orolig för att 

inte "klara skolan", som hon säger, och hon var orolig för att hennes CSN-pengar 

skulle dras in om hon hade för hög frånvaro. Men under hennes första studieår 

har hon ändrat beteende: 

 



 

108 

 

Alltså, i början, då var jag liksom så här nervös. Jag tänkte: ”Jag kommer inte klara 

skolan". Sen alltså, nu det senaste, alltså det är typ sällan. Det är klart, om det hand-

lar om nån uppgift, som föreläsningen är kopplad till, då går jag på dom. Annars, 

det är jättesällan, för att jag tycker dom är jätteonödiga. Alltså det är klart, dom gör 

det för oss, men jag tycker dom [föreläsningarna] är jätteonödiga för att man sitter 

där i tre timmar och dom babblar om ingenting. Alltså dom babblar om saker som 

inte ens har med det här att göra.   

På kursplattformen finns mycket material, berättar Amila, men det är svårt att 

navigera där, och det är svårt att veta vad som är relevant. Därför är det också en 

hel del material som hon aldrig har tittat på. Amila är inte heller säker på att hon 

förstår allt, och hon vet inte alltid vart hon ska vända sig för att få svar.  Hennes 

första studieår i högre utbildning har inneburit att hon undviker att fråga: 

 
Men alltså man vågar inte ställa [frågor] för att på den tiden när vi hade dom andra 

lärarna, alltså då blev man liksom ifrågasatt. ”Vaa, hur tänker du?", liksom. (---)  

Jag har aldrig frågat i en föreläsning. Jag har aldrig vågat räcka upp handen. 

9.1.2 Lärare, språkhandledare, riktat pedagogiskt stöd 

En av de strategier Amila har utvecklat för att nå godkänt på de olika momenten 

i utbildningen, är att använda lärares responskommentarer. Endast vid en enda 

skriftlig examinationsuppgift, då hon fick handfast stöd av språkhandledaren, har 

hon blivit godkänd vid första försöket. Hon resonerar så här: 

 
Jag kommer ändå att få komplettering. Och då får jag lägga till, bara. Då vet man 

liksom på ett ungefär vad dom vill ha, så ja, alltså jag tänker alltid så: "Jag kommer 

ändå få komplettera". Alltså jag tänker så, jag kommer inte att få godkänt, utan jag 

tänker jag kommer ändå få komplettera så det spelar ingen roll. För jag har alltid 

fått underkänt, sen komplettering, och då var jag godkänd.   

En särskild variant av utbildningsintern stöttning är de riktlinjer för akademiskt 

skrivande som ges av lärosäte, utbildning och lärare. På en informell nivå operat-

ionaliseras ofta riktlinjerna till tumregler av undervisande och handledande lärare. 

Sådana tumregler berättar samtliga informanter om. I många fall verkar tumreg-

lerna ha stor betydelse som hjälpande redskap i studenternas skrivande. Susanna 

ger ett sådant exempel, som har med referenshantering att göra: 

 
För jag hade en jättebra lärare det första jag hade, och hon tog upp mig som exem-

pel för att visa, liksom. Och då hade jag ju skrivit av riktigt, liksom. För då förstog 

inte jag skillnad på vad citat och det där var. Och då är det ju två centimeter det får 

vara, eller tre centimeter. Så att två meningar du får skriva utav, som ett rent citat. 

Och det kommer jag ihåg. 
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Det verkar vara konkreta och handgripliga tips som ofta uppskattas av studen-

terna. Exempelvis berättar Linus om värdefull hjälp som han har fått från sin 

handledare. Handledaren har i sina kommentarer fokuserat nästan enbart på in-

nehållsmässiga aspekter. Linus berättar hur handledaren har gjort med språkliga 

förbättringsområden:  
 

Handledaren har väl mer typ plockat bort eller rättat direkt i texten så. Det kan jag 

ju tycka är lite skönt också, för att då ser ju jag också vad hon har plockat bort. För 

hon sa det själv: "Det är lättare eftersom jag ser vad det är", liksom. 

Studenters attityder till utbildningen och utbildningsföreträdare varierar en del i 

materialen. Susanna är i vissa delar ganska kritisk till såväl sitt lärosäte och utbild-

ning, som till enskilda lärare. Amila uttrycker snarare en känsla av övergivenhet. 

Lärarna är svårtillgängliga, onåbara och kan inte hjälpa henne när hon behöver; 

det var på ett helt annat sätt på gymnasiet. Linus, som överlag är nöjd med såväl 

utbildning som lärare, kan ändå se att vissa lärare har en "akademisk aura" som är 

lite nedlåtande. 

Gemensamt för fallstudieinformanterna, som alla har stöttning från språkhand-

ledare, är att de är positiva till språkverkstaden. I de fall fritextsvar i studentenkä-

terna berör språkverkstäder, så är utsagorna alltid positiva.  

Tre av informanterna har haft någon typ av kontakt med sitt lärosätes samord-

ning för riktat pedagogiskt stöd: Rosa, Susanna och Linus. Susanna har haft en 

omfattande kontakt, där hon också fått tillgång till flera resurser och verktyg. Hon 

har rätt till förlängd tid vid examination, enskilt rum för examination, Legimus 

talböcker, särskild språkhandledning samt anteckningsstödjare. Hon uttrycker 

emellertid bitvis missnöje med hur det fungerar i praktiken; exempelvis kan hon 

uppleva att det kan kännas som en återkommande kamp i varje ny kurs, med varje 

ny lärare, att få förståelse för de anpassningar hon har rätt till.  

 

9.2 Utbildningsextern stöttning 

Med utbildningsextern stöttning avser jag sådana resurser som inte tillhandahålls, 

eller på annat sätt arrangeras, av utbildningen. I detta sammanhang utgörs denna 

typ av resurser av personer i studenters närhet. Det inkluderar också kontakter 

med studiekamrater utanför obligatoriska moment, som arrangeras av utbild-

ningen. Sådana moment utgörs till exempel av obligatoriska grupparbeten och 

seminarier.  

Som extern stöttning ser jag alltså sådant som helt och håller bygger på att 

studenter själva tar initiativ till hjälp, kontakt eller samarbete. Ett skäl till denna 
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etikettering är att kontakten mellan studiekamrater i allmänhet sker utanför ut-

bildningens egna arenor. Resultat från studentenkäten visar att det är mycket säll-

synt att kontak att diskussioner och studierelaterade kamrataktiviteter pågår på 

lärplattformen.  

I föreliggande avsnitt fokuseras först på studiekamrater, sedan på personer i 

studenters övriga personliga nätverk.   

9.2.1 Kurskamrater 

Tidigare svenska studier visar att studenter och gymnasieelever i hög grad använ-

der studiekamrater som en resurs i sina studier (Blåsjö & Josephson 2017:133; 

Asplund, Olin-Scheller & Nilsberth 2018; Randahl 2014). Detta är ett tydligt re-

sultat även i föreliggande avhandling. Samtidigt pekar resultaten i denna avhand-

ling mot en viss variation. Det innebär bland annat att vissa studentgrupper är 

mer sårbara. 

I en enkätfråga svarar 86,2% av den generella studentpopulationen att de har 

tillgång till hjälp i sina studier från kurskamrater (n=397). Bland språkverkstads-

populationen (n=73) är det endast 66,4 % som rapporterar att de har tillgång till 

motsvarande stöd bland kurskamraterna. Materialet är för litet för att några säkra 

slutsatser ska kunna dras, men sannolikt är det en tendens som skymtar fram. 

Bland fallstudieinformanterna är Rosa den som har svagast studiesocialt nät 

och sammanhang runt sig. Men de övriga fallstudieinformanterna vittnar alla om 

ett ganska omfattande samarbete med studiekamrater. Inte minst gäller det exa-

minerande uppgifter av olika slag. Linus berättar om hur han och några studie-

kamrater brukar göra:  

 
Nu har vi ju precis börjat typ, men jag och Anna har ju skickat texterna till varandra. 

Hon frågade mig igår eller förrgår: "Kan du skicka din för jag sitter fast", ungefär. 

Så då gjorde jag det. Så brukar vi göra. Och så brukar vi kolla på varandras.  

Även Amila beskriver konkret hur hon gör när hon – efter att ha prokrastinerat 

ett tag – tar tag i att äntligen börja skriva på en uppgift: 
 

Alltså, när jag brukar ringa mina vänner, då har dom liksom redan börjat, och då 

skickar dom delar till mig, på det dom har skrivit. Och då försöker man göra lik-

nande, liksom. Typ ”ja men hon har skrivit såhär i inledningen”, jag har inte med 

det. Och man tror hon är godkänd, för hon brukar få godkänd, så man gör typ 

likadant. Typ såna saker, alltså hon typ så här, när hon har skickat sin uppgift… 

man vet ju att man inte ska såhär skriva av direkt, men på ett ungefär hur den per-

sonen har skrivit, man kan göra liknande sätt. Och det är också lite dåligt, för man 

lär sig inte.  
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Amila reflekterar alltså kring negativa lärandeeffekter som kan hänga samman 

med den här typen av samarbete. Det intresserar mig, och jag vidareutvecklar frå-

gan i en av intervjuerna med Linus. Jag frågar honom då om hur han uppfattar att 

universitetet förhåller sig till samarbete. Men han kan inte dra sig till minnes något 

sådant: 

 
Neej. Jag har nog aldrig hört det. Det enda är att jag har hört att en kompis har sagt 

när jag läste i X-stad att man egentligen inte fick skriva ihop. Men jag vet inte? 

[skrattar] 

I studentenkäten ställer jag frågor som rör samarbete vid skriftliga inlämnings-

uppgifter. En fråga gäller i vilken mån det är acceptabelt att samarbete, även vid 

individuella uppgifter. 44,5 % av studentpopulationen som helhet (n=466) ser det 

som ganska eller mycket acceptabelt att samarbete, medan 27% svarar att det var-

ken är acceptabelt eller oacceptabelt. 

I en annan fråga ombeds studenterna ange hur vanligt de tror att det är, att 

studenter generellt samarbetar vid individuella uppgifter, även när det är otillåtet. 

Endast ungefär en av fem studenter (n=450) tror att det är ovanligt. Ungefär 57% 

av studenterna tror att samarbete är ganska eller mycket vanligt, även då det är 

otillåtet.   

Det är intressant att reflektera kring i vilken mån lärare och andra representan-

ter för högre utbildning är medvetna om studenters samarbetskultur. Något svar 

på den frågan erbjuds inte i denna avhandling. Intressant i sammanhanget är emel-

lertid enkätsvar från språkhandledarna (n=36). Lite mer än en tredjedel av språk-

handledarna (36%) tror att studenter i mycket liten eller ganska liten utsträckning 

samarbetar med varandra i skriftliga uppgifter.  

En spontan reaktion kan vara, att oväntat många språkhandledare tror att sam-

arbete är ovanligt. Språkhandledare har ju, genom sin gränsöverskridande posit-

ion, en annan roll än examinerande lärare. De ser sannolikt mer av studenters 

skrivprocess än andra. En delförklaring kan nog ändå vara, att studenterna i språk-

verkstaden i lägre grad än andra har tillgång till stöttande personer.  

Det är ändå knappast orimligt att tro, att studenters samarbets- och delnings-

kultur är mer omfattande än vad som alltid syns. 

 

9.2.2 Kommunikationskanaler 

Resultat i de olika delmaterialen visar vilka kommunikationskanaler studenter i 

första hand använder för att hålla kontakten med varandra. I den senast genom-

förda omgången av studentenkäten (n=257), framstår det klart att de kanaler som 

studenter i första hand använder för att diskutera uppgifter och liknande i utbild-

ningen är Messenger (89,5%) respektive Facebook (41,1%). Precis som Asplund, 
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Olin-Scheller & Tanner (2018) påpekar i sin studie av gymnasielevers  literacy-

praktiker, så använder alltså även studenter samarbetsarenor som ligger under lä-

rarens radar.  

Linus säger att Facebook tillsammans med Messenger är de två kanaler som 

han främst använder för att hålla kontakt med sina studiekamrater. Av fallstudie-

informanterna är det främst Anders, men även Linus och Susanna, som berättar 

om Facebook. Inte minst används Facebook just som den kanal för uppgiftssam-

arbete som  Erixon, Arreman & Erixon (2017:88) beskriver. Anders berättar om 

att klassens eller studegruppens Facebookforum kan användas i en mängd sam-

manhang, även under en hemtentamen: 

 
Det tror jag alla gör, oavsett om man får det eller inte. Så är det nog, alla använder 

nog Facebook då. Hjälper till med liksom frågor och vart man kan hitta svaret och 

sådär. Så är det hela tin. Så sett är ju hemtentor ganska snälla, för att det i princip 

tillåter ju det. För det är ju inte så att...det är ju inte så att nånting stoppar en, riktigt. 

Anders poängterar att man hjälps åt, och ger varandra tips, men att det inte är 

någon som kopierar ett helt upplägg eller skriver identiska svar. Samarbetet får 

också andra funktioner under en hemtenta. Han berättar om hur man i gruppen 

först försäkrar sig om att tekniken funkar, och alla kan öppna de nödvändiga do-

kumenten. På så vis träder gruppen in som skyddsnät . 

I Anders studentgrupp är det några få som inte har Facebook. Han beklagar 

det. Samtidigt konstaterar han att de tyvärr riskerar att hamna utanför mycket av 

det studiesociala sammanhanget, inklusive möjligheten till kamratstöttning. Su-

sanna har som aktivt val skapat ett konto på Facebook just för studiernas skull. 

Det är inget hon skulle ha gjort som privatperson, men hon är heller inte villig att 

ta konsekvenserna att hamna utanför den Facebook som gemensam studiearena. 
 

9.2.3 Föräldrar, vänner, andra bekanta 

Hjälp från studiekamrater står för den ojämförligt största delen externa hjälpande 

resurser. Men även andra personer i studenters privata nätverk kan vara värde-

fulla. Ask (2007) rapporterar sin avhandlingsstudie att inte minst "de hjälpsamma 

mammorna" är värdefulla stöttande personer.  

I studentenkäten (n=) anger 27,8% att de sitt akademiska läsande och skrivande 

har tillgång till hjälp från mamma, eller motsvarande person. Ungefär hälften så 

många anger att de har tillgång till motsvarande hjälp från pappa.  

Av fallstudieinformanterna har vare sig Rosa, Amila eller Anders tillgång till 

föräldrars hjälp. Linus och Susanna nämner däremot just sina mammor vid flera 

tillfällen. Linus får i första hand hjälp med språk och korrekturläsning, medan 

Susanna bollar såväl språk som innehåll med sin mamma. Det kan handla om stöd 
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vid utbildingsrelaterade problem, men det kan också handla om repsons och input 

vid inlämningsuppgifter. Dessutom har Susanna andra personer i sin närhet som 

hjälper henne med saker i eller runt studierna. Det kan handla om handfast hjälp 

när datorn strular, eller hjälp att sköta hushållssysslor som hon själv inte har tid 

för.  

Resultaten i de olika delmaterialen säger i övrigt inte mycket om i vilken grad, 

eller vilken typ, av hjälp som studenter får i sina privata nätverk. I studentenkäten 

(n=450) tillfrågas studenter om hur vanligt de tror att det är att studenter ber 

någon närstående om hjälp med att skriva hela, eller delar av, texter i sin utbild-

ning. Mer än hälften av studenterna, 54%, tror att det är ganska eller mycket ovan-

ligt. Samtidigt tror ungefär 20% tvärtom att det är ganska eller mycket vanligt.  

Endast en mycket liten del av studenterna, bara några få procent, tror att det är 

vanligt att betala ett företag eller en person för en text eller inlämningsuppgift. 

Den här typen av fusk genom spökskrivare, eller contract cheating, förefaller inte 

vara utbredd (jfr Bjelobaba 2018). 

 

 

9.3 Sammanfattning 
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 Diskussion  

Avhandlingens övergripande syfte är att bredda och fördjupa diskussionen kring 

"kämpande studenters"15 akademiska skrifthantering i högre utbildning. Därför 

vill jag inleda detta avslutande diskussionskapitel genom att rekapitulera resultat 

från de tre delmaterialen. I avsnitt 10.1. kommer jag att diskutera akademiska 

skrivprocesser i förhållande till Hayes & Flowers kognitiva skrivprocessmodell 

(1980). I avsnitt 10.2. fokuseras digitala verktyg. 

 

10.1 Skrivprocesser 

 

10.1.1 Att förstå uppgiftsinstruktionen 

En tydlig tendens i resultaten pekar mot att studenter lägger mycket energi på att 

förstå uppgiftsinstruktioner. Samtliga fallstudieinformanter berättar om detta. Det 

ligger också i linje med språkhandledarnas uppfattning. 97% av språkhandledarna 

rapporterar att uppgiftsinstruktioner, tillsammans med stilfrågor, är de vanligaste 

behoven studenter har när de kontaktar språkverkstaden.  

 

10.1.2 Att sökordsläsa  

Akademiskt läsande framstår i kapitel 7 som en utmaning för studenter i gemen. 

Bilden som framträder är att de i ganska låg grad är förberedda på omfånget och 

komplexiteten i de texter de förväntas läsa. Samtidigt ges de mindre stöd och 

undervisning i akademiskt läsande, än vad fallet är med akademiskt skrivande.  

Detta är ett mönster i studentenkäten, såväl som i fallstudien. Amila, men också 

Linus och Anders, rapporterar att de i princip inte har läst någon hel bok under 

utbildningen. Rosa och Susanna, som båda kämpar med läsandet, är mycket 

                                                      
15 jfr struggling students  (kämpande skribenter). Hur ska jag göra med begreppet kämpande 

skribenter/kämpande studenter? 
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hjälpta av Legimus. Sammanfattningsvis är det oklart i vilken mån studenter läser 

kurslitteraturen i en mer traditionell bemärkelse.  

Istället läser de selektivt. Samtliga fallstudieinformanter berättar om hur de 

identifierar sökord och begrepp, som de använder för att slå upp i kurslitteratu-

rens index och innehållsförteckningar. På så vis kan de urskilja  avsnitt och stycken 

i källtexter, som kan användas för att lösa den uppgift de arbetar med. 

 

10.1.3 Fler delavsnitt kommer här 

10.1.4 En modell för digital akademisk skrivprocess? 

Det är inte självklart, att de processer som identifieras i traditionella kognitiva 

skrivprocessmodeller räcker helt, när det gäller att fånga komplexiteten i digitalt 

källbaserat akademiskt skriftarbete. En mängd begrepp kan ändå bidra till vår för-

ståelse av fenomenet.  

Först och främst är kan begreppen knowledge-telling och knowledge-transfor-

ming (Bereiter & Scardamalia 1987) synliggöra det komplexa i att skriva om ett 

innehåll man ännu inte äger. Det ökar rimligen skribentens beroende av källtex-

tens formuleringar. Om därtill både innehåll och språk är svårtillgängligt i källtex-

ten, så ökar det sannolikt den kognitiva beslastningen ytterligare Ju mindre av 

ämneskunnande, och ju mindre av akademisk språkkompetens som finns att mo-

bilisera i långtidsminnet, desto större kognitiv energi krävs enligt teorin om kog-

nitiv belastning. Att förhålla sig till ramtexternas krav, som uppgiftsinstruktion, 

formaliamall och plagieringsreger, ökar komplexiteten i kraven. Till den kognitiva 

belastningen på arbetsminnet kan också föras, att viss studenter känner stor stress, 

otillräcklighet eller bristande motivation. 

Otillräckliga resurser i långtidsminnet behöver hanteras och kompenseras. Så 

kan ske genom att externa resurser mobiliseras. Det kan handla om hjälp från 

andra, genom diskussioner, tips eller mer konkret skrivhjälp. Så kan också ske 

genom reproducerande skrivstrategier, där produktionen i princip begränsas till 

lågnivåprocesser som synonymsubstituering eller syntaxpusslande. Synonymsub-

stitueringen sker i allmänhet genom externa resurser i form av synonymverktyg. 

Högnivåprocesser, som handlar globalt textarbete med struktur, textbindning och 

syntes, blir svårare. 

Jag vill diskutera om den traditionella typen av skrivprocessmodeller är tillämp-

bara på digitalt, källbaserat skrivande. Lite tillspetsat tyder delar av resultaten i 

föreliggande studie på att studenters planeringsprocesser handlar om uppgiftsin-

struktion och sökaktiviteter snarare än planering av eget skrivande. Idégenere-

ringen är i hög grad beroende av källtexter, liksom av tips från andra. Att omsätta 

i ord innebär i låg grad egen egentlig språkproduktion, utan det egna skrivandet 
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består snarare i patchwritingstrategier. Det innebär att källtexterna revideras på 

lokal nivå i den stund de förs in i måldokumentet.  

 

 

Hur skulle en modell för digitalt källbaserat skrivande se ut? 

 

 

 

10.2 Digital teknik  

Digital teknik påverkar i grunden akademisk skrifthantering. Den innebär en 

mängd fördelar som vi måste förhålla oss till i högre utbildning. Digital teknik 

erbjuder rika möjligheter att faktiskt skapa snyggare textprodukter än vad vi an-

nars skulle gjort. I utbildningssammanhang är det ändå viktigt att förhålla sig till 

frågan om vilken kompetens individen själv måste internalisera, och vilken kom-

petens som kan ersättas av externa resurser i form av personliga nätverk och di-

gitala verktyg. 

I en svensk kontext, liksom redan tidigare internationellt, har mycket fokus 

lagts på plagieringsrelaterade frågor under 2000-talet. I många fall har det innebu-

rit en ganska straffdiskursiv riktning. Tanken att studenter ska upplysas om vad 

som är tillåtet, respektive upptäckas av textmatchningsprogram, tyder på en endi-

mensionell uppfattning om vad som kan ligga till grund för såväl patchwriting 

som intentionell plagiering. Internationellt finns alltfler exempel på en pedagogisk 

utvecklingsdiskurs snarare än en straffdiskurs (jfr Bruce 2016). Samtidigt har fusk-

debatten internationellt kommit att handla alltmer om spökskrivare.  

Sverige är inte riktigt där ännu. Kanske kommer snarare nästa stora fråga att 

sättas under lupp i fuskdebatten snarare att handla om automatisk textomskriv-

ning. Med förbättrade automatiska parafraseringsverktyg kommer skribenter inte 

att behöva skriva om källtexter själv (se https://smodin.me/sv).   

Det är, kan jag tycka, svårt att argumentera mot vikten av ett förhållandvis 

självbärande skriftspråk vid akademiska studier.  

 

 

Den första större studien i Sverige, som behandlade reproduktion i källbaserat 

skrivande, var Nilsson (2002). Han sätter i sin studie om grundskolans individuella 

"forskningsarbete" i ett pedagogiskt sammanhang. Där ser han skolans individu-

alisering som en lösning i en svårbemästrad pedagogisk kontext under knappa 

ekonomiska förhållanden. Med allt större klasser, med en ökande heterogenitet, 

tvingades grundskolan under efterkrigstiden söka lösningar på såväl kunskaps- 

som disciplinproblem. En explosion av arbetsmaterial för eget arbete, betoning 
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på såväl grupparbeten som individuella forskningsarbeten var en del i detta. Stö-

det från skola och lärare minskar på så sätt, samtidigt som vikten av elevens eget 

ansvar skrivs fram.  

Situationen för högre utbildning i Sverige idag har många likheter med den 

förändring Nilsson beskriver. Breddad rekrytering gör studentgrupperna mer 

heterogena, både språkligt och kunskapsmässigt. Utvecklingen mot massutbild-

ning riskerar att ge ökande undervisningsgrupper, som pressar förutsättningar för 

handledning och undervisning. En allt större del av arbetet läggs på studenterna 

att lösa på egen hand. Ytterligare en likhet är att de strategier som Nilsson identi-

fierade på högstadet för 20 år sedan i grunden är samma strategier som studen-

terna i föreliggande studie använder.    

10.3 Högskolans styrning 

I Strands sammanställning (2000) av institutioners arbete med vetenskaplogt skri-

vande framskymtar flera tendenser. En av dessa är den stora variationen mellan 

olika enheter, och mellan olika studenters skriftspråkliga förkunskaper. Dessutom 

framkommer att flera institutionsföreträdare pekar på avsevärda och ökande 

handledarinsatser, i syfte att få studenterna att producera språkligt godtagbara 

uppsatser. Många menar att insatserna vad gäller vetenskapligt skrivande behöver 

stärkas, och flera efterlyser så kallade skrivstugor (nuvarande språkverkstäder). 

Andra, bland annat Institutionen för nordiska språk, lyfter snarare fram utbild-

ningsintegrerat akademiskt skrivande: 

 

[...]en kort kurs i skriftlig framställning, inriktad på akademiskt skrivande o. likn. 

borde erbjudas varje student på universitetet, inte bara de som läser svenska som 

ämne (gärna också en kurs i retorik och muntlig framställning). Det finns ett 

mycket stort behov, och det finns ganska mycket man kan lära ut/ta till sig även 

med begränsad undervisningstid. (Strand 2000:27) 

Motsvarande tanke finns i det förslag som framläggs i Mål i mun (SOU 2002:27, 

s. 91): 

Universitet och högskolor bör därför utveckla kurser i vetenskaplig kommunikat-

ion som omfattar träning i att både tala, skriva och läsa. Sådana kurser bör inte-

greras i de skilda utbildningsprogrammen. Det finns anledning att tro att detta kan 

löna sig även rent ekonomiskt genom att genomströmningen kan öka (inte bara 

på rena uppsatskurser). 
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10.4 Blir det bättre sen? Pedagogiska impli-
kationer 

10.4.1 Högskolepedagogiska arbetssätt och metoder 

Bruce (2016; 2019) använder begreppet språklig sårbarhet för att tala om det glapp 

som kan uppstå mellan skolans språkliga krav eller förväntningar å ena sidan, och 

en elevs språkliga förutsättningar och förmågor å andra sidan. Hon nämner bland 

annat såväl "abstrakta som specifika begrepp, men även långa meningar som är 

grammatiskt komplexa, och omfattande textmassor" (2019:189). Bruce menar att 

den språkliga heterogeniteten är både utmanande och utvecklande, eftersom den 

ställer nya krav på såväl lärare som pedagogik.  

Det Bruce avser, är barn i grundskolans tidigare åldrar. Men principen är, me-

nar jag, densamma för flera studenter på högskola och universitet, om än på en 

högre nivå. I den mångfald av språkliga kompetenser och bakgrunder som trängs 

i högre utbildning idag, är det rimligt att synliggöra just den språkiga sårbarhet 

många studenter upplever. 

Fallstudiens fem informanter berättelser vittnar om olika aspekter av akade-

misk språklig sårbarhet. Ord och begrepp är svåra att hantera i såväl reception 

som produktion, och långa meningar med en hög grad av komplexitet våller pro-

blem vid källbaserat skrivande. De akademiska textmassor som studenterna för-

väntas ta sig igenom är en uppgift som inte sällan gränsar till det omöjliga.   

Men kan studenters akademisk-språklig sårbarhet i den öppna och heterogena 

högskolan också driva på en högskolepedagogisk förändring? Lyssnar vi på stu-

denterna finns åtminstone goda förslag, som i många fall handlar om en ökad grad 

av strukturerad stöttning. Linus föreslår mer schemalagd tid, som en hjälp att 

strukturera sina studier. Både han och Amila önskar fler lektioner, färre monolo-

giska föreläsningar och mer studentaktivitet. Amila, liksom Anders, föredrar kor-

tare pass. Anders poängterar återkommande betydelsen av digital teknik. För Su-

sanna och Rosa är i synnerhet verktygen för talsyntes och ljudböcker oundgäng-

liga.    

Rosa poängterar hur värdefull tillgången till Legimus är för hennes studiefram-

gång. Eftersom hon inte har en läsnedsättning, utan bara svenska som andraspråk, 

(jfr www.legimus.se/100110/vem-far-lana), har hon egentligen inte rätt till Legi-

mus. Tack vare ett undantag, med hänvisning till psykisk ohälsa, har hon fått till-

gång till detta verktyg som hjälpmedel i studierna, som kompenserar för låg läs-

hastighet och läsvana på svenska. Jag menar att det är dags att se över regelverket 

för vem som har rätt till kompensatoriska hjälpmedel. I synnerhet studenter med 

svenska som andraspråk faller helt mellan stolarna; språk är ingen diskriminerings-

grund, och därför faller dessa studenter utanför Funkasystemet.  
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10.4.2 Språkverkstäder 

Här ska språkverkstädernas förutsättningar och utmaningar diskuteras. 

 

 

10.4.3 Uppmuntrar vi patchwriting? 

Det är tydligt mönster i avhandlingsresultaten, såväl som i internationell forsk-

ning, att många studenter är mycket textnära i sitt källbaserade skrivande. Det 

gäller såväl fallstudieinformanter som studenter i allmänhet; möjligen är det en 

gradskillnad snarare än en artskillnad. I själva verket går det att urskilja två huvud-

linjer i skrivbeteendet. Den ena huvudlinjen består i strävan att faktiskt försöka 

producera själv, alltså att faktiskt skriva "med egna ord". Den andra huvudlinjen 

består i att reproducera stora delar av källtexterna, och genom patchwritingstrate-

gier göra minimala revideringar på textytan.  

Båda strategierna är förenade med risktagande. I det första fallet är risken att 

bestraffas för ett otillräckligt akademiskt skriftspråk. Det leder i många fall till 

kritik och kompletteringar, som för samtliga studenter i fallstudien. Det kan också 

upplevas som en bekräftelse på att det egna skriftspråket inte räcker, vilket san-

nolikt påverkar självkänslan.  

Den andra strategin är förbunden med risken att plagiera. Det leder till olika 

typer av revideringsstrategier för att undvika alltför ordagrann reproduktion. I det 

här fallet är risken alltså av ett annat slag.  

Sannolikheten är stor, menar jag, att högre utbildning uppmuntrar patchwriting 

genom att bestraffa en skrivstrategi som skulle kunna beskrivas som självständig, 

men vardaglig eller otillräcklig i förhållande till akademiska textnormer. De två 

huvudlinjerna illustreras i fyrfältaren nedan, där en utveckling mot både självstän-

dighet och akademisk diskurs vore önskvärd.  
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10.4.4 Fortsatt forskning 

 

Ur ett internationellt perspektiv, framstår akademiskt skrivande i Sverige som för-

hållandevis obeforskat; detta trots att fältet har expanderat stort under 2000-talet. 

Den socialt inriktade fortskningen mot kontext, ämnesdisciplin och akademisk 

skriftspråklig socialisering har dominerat, medan andra områden på den akade-

miska skrivforskningskartan snarast kan beskrivas som vita fläckar. Vissa aspekter 

vill jag gärna se som särskilt angelägna. Inte minst motiveras dessa ur frågor som 

framstår som aktuella och komplexa i interna diskussioner inom svensk högre 

högre utbildning. 

För det första är akademiskt skrivande ur andraspråksperspektiv mycket un-

derbeforskat. Här krävs mer kunskap. Med en allt större andel L2-studenter i 

högre utbildning, och utan tydlig beredskap att möta dessa (jfr höga språkliga krav 

på korrekthet och ingen rätt till särskilt pedagogiskt stöd eller andra riktade insat-

ser i språkverkstäder eller utbildningar). Det gynnar knappast möjligheterna för 

studenter som studerar på ett andraspråk, att kunskap om deras specifika situation 

saknas i stort. Om detta må vi inte tiga, utan berätta och beforska. 

X -

- X

Akademisk diskurs Vardagsdiskurs 

Självständighet 

Reproduktion 
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För det andra behövs produktforskning om studenters texter i allmänhet. 

Skrivkrisdebatten ger vid handen att det finns en mängd föreställningar om stu-

denters, och unga vuxnas skrivande, men ganska lite kunskap finns. I debatten 

visar det sig genom anekdotisk eller hypotetisk bevisning, och ganska onyanserade 

beskrivningar, jämförelser och resonemang. I ringa utsträckning adresseras själva 

frågan ur ett vetenskapligt perspektiv. Vi behöver med andra ord veta mer om 

hur studenters texter ser ut.  

För det tredje efterfrågar jag mer processinriktad forskning om studenters aka-

demiska skriftpraktiker. Särskilt gäller detta forskning med inriktning mot 

patchwriting och plagiering. Utöver Karlssons studie (2019) finns en begränsad 

kunskap, och Pecorari & Petrić pekar också på behovet av forskning specifikt på 

textmatchningsverktyg (2014) 

För det fjärde växer, i samband med fuskdiskursen, ett par nya områden fram 

som högre utbildning sannolikt behöver förhålla sig till. Frågan om contract chea-

ting diskuteras i vissa internationella sammanhang mer än frågor som rör plagie-

ring (jfr Pecorari 2019). I Sverige verkar spökskriveri ännu vara ganska ovanligt  

(Bjelobaba 2018), men ändå värt att vara medveten om. Mer angeläget i en svensk 

kontext kan snarare frågor om otillåtet samarbete vara. Det är tydligt att studenter 

i många fall uppmuntras att skriva tillsammans, men var gränsen för rättsosäker 

examination går verkar uppmärksammas i ganska liten utsträckning. Under den 

senaste tiden har också frågor om maskinella parafraseringsverktyg börjat aktua-

liseras internationellt. Om detta är medvetenheten i Sverige mycket liten, menar 

jag.   

Under det senaste året har jag med jämna mellanrum frågat kollegor, om de 

känner till webbaserade verktyg av det här slaget (https://smodin.me/sv/auto-

matiskt-ordna-text-på-svenska-gratis). Ingen har, än så länge, svarat jakande. 

Gissningsvis är det bara en fråga om tid, innan textomskrivningsverktyg uppmärk-

sammas inom såväl högre utbildning som inom grund- och gymnasieskola. San-

nolikt används de redan i viss utsträckning, under lärares radar.  

För det femte behövs mer kunskap om vilka behov av lexikografiskt och textu-

ellt stöd som studenter i högre utbildning har. Tendenser i föreliggande avhand-

ling pekar mot att digitala verktyg med låg grad av precision, som Google och 

synonymer.se, används även när de inte är riktigt adekvata i förhållande till de 

behov som finns.  

För det sjätte behövs, som Lennartsson-Hokkanen (2016) och Hort (2020) 

uppmärksammar, mer kunskap om språkverkstäder och språkhandledning. 

Språkverkstädernas struktur och verksamhet är fortfarande nästan helt obefors-

kad. Detta, tillsammans med det faktum att språkverkstäder inte har något nat-

ionellt uppdrag och således är en oreglerad verksamhet i svensk högre utbildning, 



 

122 

 

gör att även grundläggande uppgifter om landets språkverkstäder är odokumen-

terade.16 Det är anmärkningsvärt att det förhåller sig så, med en verksamhet som 

ska möta stora och växande behov hos brett rekryterade studenter.   

Öppenhet för synsätt för allehanda aspekter av studenters akademiska skrift-

hantering, vill jag tro, bidrar till en vetenskaplig mångfald och en än mer fruktbar 

forskning om akademisk skrifthantering i Sverige. Där kan såväl kognitiva, som 

sociala, skrivforskningsparadigm bidra. Inte minst kan det gälla metodutveckling. 

Vid digitalt skrivande kan metoder från den kognitiva skrivforskningstraditionen, 

som tangentloggning eller skärminspelning, bidra med oundgänglig kunskap.  

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Likaså saknas finanisering, vad gäller riktade nationella medel.  
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