
 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Institutionen för nordiska språk 
 

 

 

”Man ska ju uttrycka sig på ett 
annat språk” 

Fyra studenters möte med den akademiska texten 

av Anna Edemo 
Den här uppsatsen handlar om vilka svårigheter fyra studenter har 
med att skriva akademiska texter. Analys av studenternas texter visar 
att de har en mängd olika skrivproblem. Gemensamt är att de både har 
grundläggande språkliga problem och problem som är relaterade till 
genre och insocialisering. Strävan efter att använda en akademisk stil 
leder i vissa fall till problem på den grundläggande språkliga nivån. 
Omvänt gäller att i de fall studenten inte strävar efter att skriva i en 
akademisk stil blir texten oftast språkligt korrekt. Med utgångspunkt i 
intervjuer med studenterna diskuteras också vad som kan ligga bakom 
problemen och vad man kan göra åt dem. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    
                                                                                       Examensarbete Språkkonsultlinjen 10 p 
                                                                                       Höstterminen 2004 
                                                                                       Handledare: Anna-Malin Karlsson 
 
  
 



 

 2

Innehåll 

1 Inledning.................................................................................................................................. 3 
1.1 Syfte................................................................................................................................. 3 
1.2 Bakgrund ......................................................................................................................... 3 

1.2.1 Språkverkstaden....................................................................................................... 4 
1.3 Tidigare forskning ........................................................................................................... 4 
1.4 Material............................................................................................................................ 6 

1.4.1 Intervjuer med studenter .......................................................................................... 6 
1.4.2 Studenttexter ............................................................................................................ 7 

1.5 Metod............................................................................................................................... 7 
1.5.1 Analys av intervjuer................................................................................................. 7 
1.5.2 Textanalys ................................................................................................................ 8 

2 Resultat.................................................................................................................................... 9 
2.1 Problemen med att skriva akademiska texter enligt informanterna................................. 9 

2.1.1 Grundläggande språkliga problem........................................................................... 9 
2.1.2 Problem med insocialisering.................................................................................. 10 
2.1.3 Diskussion.............................................................................................................. 13 

2.2 Problemen i texterna...................................................................................................... 14 
2.2.1 Fredriks text ........................................................................................................... 14 
2.2.2 Jonas text................................................................................................................ 17 
2.2.3 Theos text............................................................................................................... 18 
2.2.4 Marias text ............................................................................................................. 20 

2.3 Orsaker till problemen ................................................................................................... 22 
2.3.1 Informanternas egna förklaringar .......................................................................... 22 
2.3.2 Diskussion.............................................................................................................. 23 

2.4 Informanternas förslag till lösning på problemen.......................................................... 25 

3 Slutdiskussion........................................................................................................................ 27 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 29 
 

 



   

 3

1 Inledning 

1.1 Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa tidigare studier som konstaterat att mötet 
med det akademiska skrivandet är svårt för många studenter: Genom att djupstudera 
fyra studenters skrivande med hjälp av textanalys samt intervjuer vill jag ta reda på 
vilka problem de har med att skriva texter på universitetet. Har studenterna främst 
grundläggande språkliga problem eller skrivproblem som är kopplade till genre och 
insocialisering? Vad kan ligga bakom dessa problem och vilka förslag till lösningar 
på problemen finns?  

1.2 Bakgrund 
Att skriva texter på universitetet innebär för många studenter ett möte med en ny 
verksamhet och nya genrer. Detta möte är för många inte helt okomplicerat och det 
kan ta tid innan man har lärt sig och förstått vad som krävs av en i den nya miljön. 
Swales (1990) har lanserat begreppet diskursgemenskap (discourse community). Man 
kan säga att universitetet som sådant är en diskursgemenskap. En diskursgemenskap 
kan förklaras som ”en social grupp som har gemensamma mål och som äger en 
uppsättning genrer som i mycket bestämmer villkoren för kommunikationen” (Ledin 
1996:14). För att bli medlem i denna diskursgemenskap måste man skaffa sig den 
genrekompetens som krävs. Man kan alltså säga att detta att lära sig en genre handlar 
om att lära sig en verksamhet, att socialiseras in i en verksamhet.  
 
Antalet studenter som studerar på högskolan och universitet har ökat kraftigt på 
senare år. Högskoleverket skriver i ett pressmeddelande från 2004-06-21 ”På femton 
år har andelen ungdomar som går vidare till högre utbildning fördubblats, från 
165 000 studenter 1988 till 330 000 höstterminen 2003”. Enligt samma press- 
meddelande motsvarar detta 50 % av årskullarna (enl. Strand, under publicering). Att 
ta en fil. kand. idag är i stort sett lika vanligt som det var att ta en gymnasieexamen 
för 30 år sedan.  

 
Regeringen tillsatte år 2001 en rekryteringsdelegation i syfte att bredda rekryteringen 
till högskolan. Man satsade främst på att få in studenter från studieovana miljöer. Om 
mångfalden på universitetet kommer att öka kommer det innebära att fler antas som 
har mycket liten erfarenhet av att skriva och som behöver extra hjälp. (Språkverkstad 
vid Stockholms universitet 2004:11). I samband med att Rekryteringsdelegationen 
bildades startades språkverkstäder vid Stockholms universitet och även andra 
universitet som skulle hjälpa studenter med skrivproblem av olika slag. 
 
Det finns en allmän uppfattning bland lärare på universitetet att studenter skriver 
dåligt, men det finns ingen klarhet i vad det egentligen är man klagar över (Strand). 
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Även Lillis (2001:21) skriver att studenters skrivande alltmer ses som ett problem i 
stora delar av världen. 

 
Det är mot denna bakgrund min undersökning kommer in. Fler och fler studerar vid 
universitetet och ska lära sig att skriva akademiska texter. Många lärare klagar över 
att studenter skriver dåligt. Men hur ser problemen ut för de enskilda studenterna? 
Hur upplever de själva mötet med den akademiska verksamheten och vilka 
svårigheter tycker de själva att de har? Handlar det om grundläggande språkliga 
problem eller problem som är relaterade till att genren och den akademiska verk- 
samheten är ny för dem? Frågan är också om det över huvud taget går att skilja dessa 
två problemtyper åt. Vilka av informanternas problem kan kopplas till vad och hur 
kan problemen samverka? 

1.2.1 Språkverkstaden 
Språkverkstaden vid Stockholms universitet stödjer studenter som behöver hjälp med 
att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga. Syftet med verksamheten är att göra 
det möjligt för studenter att genomföra sin utbildning oavsett vilken bakgrund de har. 
Språkverkstaden arbetar efter mottot: Hjälp till självhjälp! Flertalet av Språk- 
verkstadens besökare har svenska som andraspråk. Verksamheten har varit igång 
sedan oktober 2002 och för närvarande arbetar där två svensklärare och en 
språkkonsult. Att verksamheten startade var en följd av Rekryteringsdelegationens 
beslut om att bredda rekryteringen till universitetet. 

 
Från höstterminen 2002 till och med vårterminen 2004 hade Språkverkstaden 621 
besök. Flertalet av besökarna är kvinnor med icke-svenskt påbrå.  

 
Språkverkstaden har bidragit med material till denna undersökning i form av 
studenttexter och journaler. Journalanteckningarna med statistik över studenters 
skrivproblem blev bakgrunden till min undersökning. Min förhoppning är att en 
fallstudie som den här kan vara till nytta för Språkverkstadens verksamhet just för att 
den ger en fördjupad bild av hur studenternas problem och erfarenheter kan se ut.  

1.3 Tidigare forskning 
Inom forskning om studenters skrivande finns i huvudsak två olika sätt att se på 
skrivandet. Språkkompetens ses som antingen färdigheter (skills) eller socialisering. 
Att språkkompetens ses som färdigheter innebär bland annat att man måste korrigera 
struktur, grammatik och stavning. Fokus ligger på den grundläggande språkliga 
förmågan och man ser studenters skrivproblem utifrån att personen antingen kan 
skriva eller inte. Socialisering innebär att studenten genom att vistas i den akademiska 
miljön och få viss explicit undervisning ska ”bli som” forskarna. Att enbart se 
skrivande som en färdighet verkar hos flera forskare vara en förlegad tanke. Både 
Ivanic (1998) och Lillis (2001) ser språk som socialisering.   
 
Mary Lea (1994) har undersökt vilka svårigheter brittiska studenter på universitetet 
möter när de skriver. Många av studenterna kommer från en studieovan miljö, en del 
har dubbel etnisk identitet och vissa har en annan dialekt än Standard English. Lea 



   

 5

har analyserat studenters texter, deras kommentarer om sina texter samt lärarnas 
skrivna kommentarer på texterna. Lea vill komma bort från det traditionella sättet att 
se på studenters skrivande vilket innebär att skrivande ses som en färdighet som man 
kan ta med sig till vilken ny kontext som helst. Lea menar att man måste ta hänsyn till 
den sociala kontexten där texterna blir till när man studerar studenters skrivande. Det 
övergripande syftet med hennes studie var att ge en metod för hur avståndet mellan 
handledare och studenter ska kunna minska. 
 
Theresa M. Lillis (2001) har under tre år studerat tio studenter i högre utbildning i 
Storbritannien och deras erfarenheter av akademiskt skrivande. Studenterna har 
samtliga arbetarklassbakgrund. Lillis har studerat studenters texter och hur 
studenterna talar om sina texter. Det studenterna talade om var bland annat 
spänningen mellan vad de kände att de ville säga och vad de fick säga i sitt 
akademiska skrivande.  

 
Roz Ivanic (1998) har fokuserat på hur akademiskt skrivande påverkar studenters 
identitet. Hon skriver om åtta vuxna studenter som börjar studera efter att ha gjort ett 
uppehåll i sina studier. Många av dem genomgår en identitetskris och känner att de 
måste förändra sig när de ska skriva akademiska texter. Samtliga studenter skriver på 
sitt modersmål och ingen av dem har någon akademiker i familjen. Ivanic har utöver 
diskussioner med studenterna också analyserat uppsatser, bland annat har hon 
studerat lexikogrammatiken för att se om studenterna verkar insocialiserade i den 
akademiska verksamheten.  
 
Mary Lea & Brian Street (1998) vill ge ett utvidgat perspektiv på debatten om att 
studenter skriver dåligt. De bygger vidare på synsättet om att språk ses som 
socialisering. De menar att man kan se på studenters skrivande som akademiska 
skriftbrukskompetenser (academic literacies) vilket innebär att man ser studenters 
skrivande i förhållande till makt och kunskapssyn. Studenters skrivande handlar alltså 
inte heller här om färdigheter. Lea & Street har intervjuat både studenter och personal 
vid två universitet i England. Syftet var delvis att ta reda på hur personal respektive 
studenter förstår och uppfattar vad som krävs av en akademisk text. De har också 
analyserat texter, lärarnas skriftliga kommentarer på texterna samt hur studenterna 
uppfattar dessa skriftliga kommentarer. 

 
Den senaste svenska undersökningen om studenters skrivande har Mona Blåsjö 
(2004) gjort. Hon har studerat hur akademiskt skrivande förhåller sig till kunskapssyn 
vid två olika institutioner: Historiska och Nationalekonomiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Materialet till undersökningen bestod av studenters och 
forskares texter, intervjuer och observationer.  
 
I rapporten Läskiga uppsatser (1999) analyseras och beskrivs hur det är att skriva 
uppsats. Frågan som framförallt diskuteras är varför så många studenter inte blir 
färdiga med sina uppsatser i tid. Studenter som själva skriver C-uppsats har intervjuat 
64 andra studenter om deras erfarenheter och åsikter. Det framkommer att en 
anledning till att uppsatserna inte blir klara i tid är för lite tid med handledaren och att 
studenterna inte vet vad det innebär att skriva C-uppsats. 
 
Statistik över vilka problem studenter har med att skriva texter på universitetet finns i 
Språkverkstad vid Stockholms universitet (2004). Här har också två svensklärare som 
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arbetar på Språkverkstaden gett sin syn på vilka skrivproblem studenterna har och vad 
de beror på. Personalen på Språkverkstaden har fört journalanteckningar över vilka 
problem studenterna har. De har delat in problemen i sju olika kategorier: skrivkramp, 
akademiskt skrivande, disposition, formalia, ord och uttryck, grammatik och annat. 
Statistik över studenternas problem visar att det allra mesta rör grammatik. 
Studenternas texter innehåller även osvenska konstruktioner, oklara uttryck och 
syftningar, meningsbyggnadsfel och ordvalsfel. Dessa problem gäller både studenter 
som har − respektive inte har − svenska som modersmål (s.11). Bakgrunden till 
problemen kan bland annat vara bristande svenskundervisning i gymnasieskolan, 
vilket i sin tur kan ha olika orsaker (se vidare s.12ff). Språkverkstadens arbete med 
studenternas skrivproblem kan kopplas till synsättet att språkkompetens ses som 
färdigheter. Språkverkstaden koncentrerar sig främst på att hjälpa studenter att 
komma till rätta med grundläggande språkliga problem. 

 
Hans Strand diskuterar i artikeln ”Den knöliga studenttexten” (under publicering) det 
faktum att många klagar på att studenters texter har brister. Han tar även upp möjliga 
orsaker till de problemen och förslag på åtgärder. Att studenttexter kan uppfattas som 
språkligt ”knöliga” kan ha följande orsaker: 

 
1. Studenten har gjort ett dåligt jobb. 
2. Studenten har problem med den aktuella uppgiften.  
3. Studenten behärskar inte den aktuella genren.  
4. Studenten har skrivproblem av mer grundläggande slag. 
 
Det bör påpekas att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan de olika orsakerna. 
Förmodligen samverkar de på ett eller annat sätt. När jag i min undersökning tar reda 
på vilka problem studenterna har med att skriva akademiska texter kommer jag att 
utgå från punkt nummer tre och fyra. Vilka av informanternas problem med att skriva 
kan kopplas till problem med den grundläggande språkförmågan och vilka kan 
kopplas till problem med genre och insocialisering? Dessa två förklaringsmodeller 
knyter också an till hur andra forskare ser på studenters skrivande. 

1.4 Material 

1.4.1 Intervjuer med studenter 
Materialet till undersökningen består av fyra intervjuer och fyra texter. Informanterna 
(tre män och en kvinna) är studenter vid Stockholms universitet och har samtliga 
besökt Språkverkstaden en eller flera gånger för att diskutera och få hjälp med att 
förbättra sina texter. Genom Språkverkstaden fick jag kontakt med dessa fyra 
personer. Alla informanter studerar humaniora. Intervjuerna tog mellan 20 och 45 
minuter och spelades in med bandspelare. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
varje informant. Namnen är fingerade. 
 
Fredrik har just avslutat B-kursen i litteraturvetenskap. Han har tidigare läst A-kursen 
i svenska. Fredrik är den enda i sin familj som har läst på universitetet. 
 



   

 7

Jonas har just avslutat B-kursen i litteraturvetenskap. Han har tidigare läst historia 60 
poäng och ekonomisk historia 20 poäng. Ingen i hans familj har studerat på 
universitetet. 
 
Theo kommer från Grekland men har bott i Sverige ganska länge och räknar sig som 
en svensk akademiker. Han har avslutat C-kursen i teoretisk filosofi. Tidigare har han 
läst psykologi med inriktning på socialpsykologi, organisationspsykologi, praktisk 
filosofi, företagsekonomi och nu senast teoretisk filosofi. Theos pappa är också 
akademiker. 
  
Maria läser humaniora. Hon har inte svenska som modersmål och började prata 
svenska först på gymnasiet. Marias syster och båda föräldrar är utländska 
akademiker. Maria vill inte kunna bli identifierad genom den här uppsatsen. Därför 
vill hon inte avslöja sitt modersmål och det ämne som hon studerar. 

 
Två av informanterna har alltså inte svenska som modersmål och två har ingen akademiker i 
familjen. Man skulle kunna förvänta sig att informanterna som inte har svenska som 
modersmål har problem med den grundläggande språkförmågan och att de som inte har någon 
akademiker i familjen har genrespecifika svårigheter.  

1.4.2 Studenttexter 
De fyra informanterna har skrivit varsin text. De har lämnat in texterna till 
Språkverkstaden under höstterminen 2004 för att diskutera dem med Språk- 
verkstadens personal. Med informanternas godkännande har jag sedan fått läsa 
texterna. Textmaterialet består av två B-uppsatser, en C-uppsats och en hemtenta. 
Endast en av texterna (en B-uppsats) är fullständig. 
 
Mitt material består således av två ganska olika källor, intervjuer och texter. Mitt mål 
är att kombinera dessa två källor genom att försöka tolka informanternas egna utsagor 
och jämföra med texterna. Informanternas egna utsagor kan ses som uttryck för 
problem som de är medvetna om och texterna visar upp problem som de är 
omedvetna om. 

1.5 Metod 

1.5.1 Analys av intervjuer 
Jag har använt mig av en halvstrukturerad intervjumetod vilket innebär att jag 
förberedde ett antal frågeområden med ett antal följdfrågor inom dessa (se vidare 
Lantz 1993). Men varje intervjusituation är unik och det var naturligt att ställa andra 
och fler följdfrågor än vad jag hade förberett. Därför blev ett par av intervjuerna mer 
öppna till sin karaktär. Samtliga intervjusvar redovisas inte, dels för att det skulle ta 
för mycket plats, dels för att samtliga intervjusvar inte är relevanta för mitt syfte.  
 
Vid analys av intervjuerna har jag formulerat tre olika områden som jag fann 
relevanta:  
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• Problemen med att skriva akademiska texter 
• Orsaker till problemen  
• Förslag till lösning på problemen 

1.5.2 Textanalys 
Vid analys av texterna har jag använt mig av sex kriterier i Studentens skrivhandbok 
över vad som utmärker stilen i en vetenskaplig uppsats för att se på vilket sätt 
informanterna avviker från den ”akademiska skrivnormen”. Att jag valt att utgå från 
Studentens skrivhandbok beror på att den är normgivande för många studenter.  De 
sex kriterierna är följande: 

 
1. Förhållningssättet ska vara kritiskt, självständigt och reflekterande. 
2. Resultat och slutsatser ska uttryckas försiktigt och inte starkare än det finns 

fog för. 
3. Uppgifter som inte kan antas vara allmänt bekanta ska styrkas enligt 

vedertagna konventioner. 
4. Framställningen ska vara konsekvent och systematisk samt präglas av 

precision och noggrannhet. 
5. Framställningen ska vara saklig och koncentrerad. 
6. Språket ska vara begripligt, adekvat och korrekt. 

 
Vid analys har jag valt att utgå från två områden som jag kallar akademisk stil 
respektive språklig korrekthet. Punkt ett till fem handlar om akademisk stil och punkt 
sex om språklig korrekthet. För att analysera den akademiska stilen har jag begränsat 
mig till att se på ordval, styrkning av uppgifter, saklighet och koncentration.  

 
För att analysera om texterna uppvisar problem med språklig korrekthet har jag tittat 
på stavning, böjning, kongruens, bestämdhet, genus, interpunktion och 
meningsbyggnad. 

 
Akademisk stil har med genre och insocialisering att göra. Språklig korrekthet har 
med den grundläggande språkförmågan att göra. Jag är medveten om att det inte finns 
någon självklar gräns mellan de olika problemtyperna. Utöver att se vilka problem 
som kan kopplas till vilken förklaringsmodell är min ambition också att visa exempel 
på hur de olika problemen kan samverka. Vidare har jag jämfört problemen i texterna 
med vad respektive informant har sagt om sina erfarenheter och svårigheter.  
 
En av de analyserade texterna är inte en vetenskaplig uppsats, utan en hemtenta. Men 
samma kriterier bör gälla för den.  
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2 Resultat 

Jag redovisar nedan resultatet av intervjuerna samt analysen av texterna. Först 
redovisas informanternas bild av sina problem, därefter analysen av vad som är 
problem i deras texter. I avsnitt 2.3 finns informanternas och min analys av vad som 
kan vara orsaker till problemen. Slutligen ger informanterna sina förslag till lösning 
på problemen i avsnitt 2.4. 

2.1 Problemen med att skriva akademiska texter enligt 
informanterna 
 
Jag har sorterat informanternas utsagor om sina problem utifrån om de handlar om 
grundläggande språkliga problem alternativt problem med insocialisering. 

2.1.1 Grundläggande språkliga problem 
Jonas säger att han har problem med särskrivningar. Han säger att de förekommer 
ofta och att han inte ser dem när hans skriver, utan att han måste kontrollera efteråt. 
Han berättar att han laddade ner ett särskrivningsprogram en gång där man skulle se 
vilka ord som var särskrivna och inte. Eftersom det då handlade om en testsituation 
hade han lättare att upptäcka de särskrivna orden än i vanliga fall.  
 
Både Jonas och Maria har fått kritik för att de skriver för långa meningar. Jonas har 
också fått höra att han behöver tänka på när det ska vara nytt stycke och nya satser 
när han skriver. Han menar att mycket av det kan bli bra till slut om man arbetar med 
det tillräckligt mycket. 

 
Theo säger att det förekommer en del slarvfel i hans texter. Som exempel på slarvfel 
nämner han att han har råkat byta predikat till subjekt, eller att han har råkat blanda 
ihop det, den och dessa. Vad Theo menar med ”byta predikat till subjekt” framgår 
inte. 
 
Maria upplever att hon har blivit extra granskad på grund av att hon har invandrarbakgrund. 
Hon berättar att vissa professorer tittar ännu noggrannare på hennes text och rättar saker bara 
för att de vet att hon har invandrarbakgrund och gör fel på vissa saker.  
 

Så fort du visar tecken på språksvårigheter så blir du ännu djupare granskad. Det blir en dubbel 
problematik kring det. 

 
Hon nämner också att vid uppsatshandledningen koncentrerade sig handledaren främst på att 
hon hade språkliga brister i sin uppsats. Maria hade önskat att handledaren hade fokuserat 
främst på innehållet, språket kunde hon få hjälp med på annat håll. Hon tror att det beror på 
att handledaren var ovan. 
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Jonas säger att det inte främst är den språkliga begåvningen man blir bedömd efter när man 
skriver, utom i enstaka fall. Det viktigaste är ändå innehållet och att ett högt betyg beror på 
vad man har fått fram i texten. Själv har han ganska lätt för att bli godkänd men på frågan vad 
han tror fattas för att han ska få ett högre betyg säger han att det kan bero på att vissa analyser 
inte riktigt håller, men han säger också att språket kan ha viss betydelse. 

2.1.2 Problem med insocialisering 
Den informant som talar mest om svårigheter med att komma in i den akademiska 
verksamheten är Maria. När hon skulle skriva uppsats visste hon inte vad som krävdes av 
henne. Hon hade svårt att veta hur hon skulle avgränsa uppsatsämnet men också svårt att veta 
vad hon skulle kräva av sin handledare. Det uppstod en del missförstånd mellan henne och 
handledaren, och Maria känner att hon inte haft tillräckligt stöd från början. Hon upplever sig 
själv som självständig men eftersom hon inte förstod alla element som skulle ingå blev det 
svårt. Hon säger: 

 

Efter att ha varit här lite mer förstod jag hur systemet fungerar. Jag tror det har tagit mig mer tid, om det 
var för att jag jobbade samtidigt, att jag har en annan utbildningsbakgrund men också språkligt, att det var   
nytt för mig. 

 
På frågan om hon har haft någon introduktion i akademiskt skrivande säger hon att hon har 
fått en vanlig ”uppsatsinledning” med information om källförteckning, radavstånd etc, och 
hon säger att hon hade behövt mer hjälp, särskilt eftersom svenska språket gjorde det hela lite 
svårare för just henne.  
 

Först och främst om du har språksvårigheter, svårt med självaste språket och inget mer… det räcker med 
det. Sen hur jag skulle sätta upp det…metod, det är svårt. 

 
Det finns flera forskare som har tagit upp problemet med att lärare och studenter har olika 
förväntningar på vad som krävs av akademiskt skrivande. Det finns en lucka mellan hur lärare 
och studenter förstår och tolkar de akademiska konventionerna (Lillis 2001:129f). 
Konventionerna har ofta varit mer implicita än explicita och en pedagogisk lösning på 
problemet kan vara att dela ut ett häfte med instruktioner om hur man skriver uppsats. Men 
detta kräver enligt samma författare att läraren förtydligar, muntligt eller skriftligt vad som 
menas med de olika konventionerna. Detta kan jämföras med Marias erfarenheter av 
introduktionen i akademiskt skrivande. Hon tycker att lärarna har svikit på undervisnings- 
delen, ibland har det känts som att lärarna inte ger någonting. Kompendierna har visserligen 
varit bra men undervisningen bristfällig.  

 
Ett annat exempel på en situation då Maria hade önskat ett förtydligande eller en mer explicit 
undervisning är då hon fick tillbaka sin uppsats av sin handledare. Handledarens sätt att hjälpa 
till var genom att till exempel skriva ”förstår inte” i marginalen vilket Maria inte tyckte var 
till vidare hjälp. 
  
Även de andra informanterna har haft någon form av introduktion i akademiskt 
skrivande. För Fredriks del var introduktionen för att skriva en B-uppsats tillräcklig, 
anser han. Även Theo är nöjd med den information han har fått. Han har även läst en 
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del böcker vid sidan om, som handlar om hur man skriver uppsats. Jonas är inte lika 
nöjd med den introduktion han har fått. På den institution där han läste tidigare var 
det ganska mycket teori och metod, vilket var bra, men inför sin senaste B-uppsats 
fick han bara en halv lektion om hur man ska gå till väga. Detta var kanske en orsak 
till att den senaste B-uppsatsen inte blev lika bra som den föregående, säger han. 

 
På frågan om vad som var svårast vid uppsatsskrivandet: att strukturera uppsatsen 
eller att veta hur den språkliga stilen skulle se ut svarar bara Fredrik att det var 
strukturen som var svårast. Maria säger att det var lika svårt att få till både den 
språkliga stilen och strukturen. De andra tycker inte att det var några problem med att 
strukturera uppsatsen på rätt sätt. De påpekar att man kan följa en lathund och att man 
ofta får tydliga instruktioner av sin handledare om hur uppsatsstrukturen ska se ut. 
Jonas nämner dock att han i sin senaste B-uppsats hade råkat sprida ut metoddelen på 
tre olika ställen. Maria tyckte till skillnad från de andra att hon fick dåliga 
instruktioner från sin handledare om hur uppsatsen skulle struktureras. 
 
På frågan om informanten i fråga kände sig förberedd på att skriva uppsats och visste vad som 
krävdes rent språkligt, svarade alla utom Maria ja. Fredrik visste att uppsatsen skulle bli 
krävande och började därför i god tid för att hinna få en så bra uppsats som möjligt. Men han 
säger vid ett annat tillfälle att han tycker det är svårt att få en akademisk vinkling på sina 
texter, och att få det korrekt. Han har vissa problem med att formulera sig. 
 

Det låter rätt i mitt huvud, men blir inte rätt på vissa saker som man kommer få göra om. 

 
Jonas jämför uppsatsarbetet med specialarbetet på gymnasiet som är det närmaste 
uppsats man kan komma innan universitetet. Visserligen var den inte heller okej 
språkligt men Jonas menar att analysen var så pass övertygande att det räckte. Efter 
att ha skrivit sin senaste B-uppsats i litteraturvetenskap fick han veta att han använde 
alltför vardagliga ord. Problemet var enligt honom själv att språket i bilderböckerna 
som var hans material hade smittat av sig när han skulle skriva uppsats. 
 

Jag fick skit för att jag skrev ”kolla på TV”. 

 
Theo upplevde att det fanns klara besked om hur den språkliga karaktären skulle se ut och 
verkar inte ha haft några svårigheter med det.  

 

Jag gjorde ingen ytterligare research av att undersöka om jag skulle modifiera min egen språkkaraktär. 
Det fanns där redan. 

  
Enligt Blåsjö (2004:13) finns en maktrelation mellan lärare och studenter vilket är en av 
orsakerna till studenters problem med att skriva. Lärare och elever har ofta olika syn på vad 
som är relevant kunskap och det är lärarens syn som styr i den akademiska miljön. En av 
informanterna, Jonas, ger exempel på ett tillfälle då han upplevde lärarens makt extra tydligt. 
Det gällde en hemtenta där studenterna skulle förhålla sig till en tidigare analys. Många av 
studenterna tyckte att den tidigare analysen var dålig och att det var lite som var konkret som 
de kunde använda sig av. 
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Men det höll han ju inte med om, läraren. Och eftersom läraren är gud… så är det bara att böja sig. 

 
Fredrik och Theo verkar ha nästan motsatta uppfattningar om när själva insocialiseringen i 
den akademiska världen ska ske. Fredrik vill se mer förberedelse innan man börjar på 
universitetet, kanske redan på gymnasiet, så att man är beredd när man kommer till 
universitetet. Theo däremot vill ha en tydlig skillnad mellan gymnasiet och universitetet. Han 
tycker att man ska använda det ordförråd som ”redan är utvecklat och som ska vara tydligt”. 

 

Annars finns det ingen skillnad alls och det är inte meningen att man ska upprätthålla gymnasiestudier 
inom de akademiska ramarna utan man måste på nåt sätt göra tydligt att det handlar om akademin trots 
allt. 

 
Theo ser det akademiska skrivandet som något man ska gå igenom för att nå ett visst mål. 
Han ser det som en ”nödvändig procedur för att bli kvalificerad” och tillägger att ”akademi 
handlar inte om att ha kul”, utan menar att det handlar om att arbeta hårt för att komma 
närmare målet. Han är också den av informanterna som har studerat längst och som själv 
verkar tycka att han är ”insocialiserad” i den akademiska världen. 

 

Ibland är det ganska stort pris man betalar för det, man kvalificeras som utomstående, att man är alldeles 
för insatt i den akademiska världen. Men jag kan leva med det. 

 
En fråga som Theo tar upp är den om vems ansvar det är att anpassa sitt språk vid 
exempelvis en opposition. Ska en akademiker som har läst i flera år på universitetet 
”förenkla” språket så att en student som kommer direkt från gymnasieskolan förstår, 
eller ska den yngre studenten anpassa sitt språk och slå i lexikon och lära sig nya 
termer om denne inte förstår? Theo tycker att vi ska ”upprätthålla vår svenska 
domän” och inte försämra termernas kvalitet, varken med nya ”amerikaniserade” 
termer eller något annat.  
 
Ett problem som har att göra med anpassning till den akademiska stilen handlar om 
vilka ord man ska använda i en akademisk text. Samtliga informanter tar upp detta 
problem. En av informanterna i Lillis (2001:105) undersökning nämnde att hon 
förvärvade en ny social status genom att använda vissa formella ord. En risk med det 
var dock att hon skrev text som saknade klar mening. Även Lea (1994:219) tar upp 
det faktum att många studenter är fokuserade på att använda rätt vokabulär för att bli 
lyckade skribenter.  
 
Fredrik och Theo verkar ha motsatta problem vad gäller användningen av akademiska 
ord. På frågan om vad, rent konkret, han funderar på när han skriver säger Fredrik: 

 

Man ska ju uttrycka sig på ett annat språk än liksom de andra saker man har skrivit…just det här med 
syfte och metod och sen ska du använda akademiska ord och sätta dem i ett sammanhang med det jag vill 
få ut, det jag vill säga. Det kan vara svårt tycker jag. 
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Fredrik strävar efter att använda akademiska ord medan Theos problem ligger i att 
han använder för akademiska och svåra ord. Han brukar använda en ”strikt akademisk 
princip” i sitt skrivande vilket han menar har medfört vissa problem. 

 

Det handlar inte om att raffinera vidare eller att försöka utveckla vidare språket, utan snarare att förenkla 
det som redan finns, det befintliga ordförrådet.  

 
Maria har liksom Theo fått kritik för att hon använder för avancerade ord som i 
hennes fall ofta kommer från engelskan. Hon tycker själv inte att de är avancerade 
och säger att det istället finns många basala uttryck i svenskan som hon inte känner 
till. Bland annat tycker hon det är svårt med idiomatiska uttryck som till exempel ”få 
det om bakfoten”. 

2.1.3 Diskussion 
I rapporten Läskiga uppsatser (1999:5) nämnde informanterna att många studenter 
överdramatiserar uppsatsskrivandet. En del i detta skulle möjligen kunna vara ångest och 
skrivkramp. Jag hade förväntat mig lite mer av sådana tankar hos mina informanter, någon 
slags ”rädsla” inför den akademiska verksamheten. Maria talar om mötet med den akademiska 
världen som ny och okänd. Men det handlar inte om någon rädsla utan hon ser det nya hon lär 
sig på universitetet som spännande. 
 
Att inte samtliga informanter nämner att de har problem med insocialiseringen betyder inte att 
de inte har det. Informanterna tar upp problem som har med den grundläggande språk- 
förmågan att göra men även problem som sannolikt kan kopplas till resonemanget om genre 
och insocialisering. Att informanterna kan nämna flera konkreta språkliga detaljer de vet att 
de har svårt med beror förmodligen på att de har besökt Språkverkstaden i syfte att diskutera 
och förbättra sina texter. Kanske är det där som de har fått upp ögonen för vilka språkliga 
brister de faktiskt har. 
 
Något som informanterna har gemensamt är att de strävar efter att använda en akademisk stil 
och för flera av dem verkar det huvudsakligen hänga ihop med vilka ord man använder. Flera 
forskare har i sina undersökningar fått ta del av liknande erfarenheter. Informanterna i Ivanics 
(1998:270) undersökning kände att de måste använda en viss vokabulär för att bli medlemmar 
i den akademiska världen. Ivanic menar att man genom att använda vissa ord ger intryck av 
att man vet vad man menar och att man tillhör en verksamhet där medlemmarna använder 
sådana ord. 
 
Några forskare har också diskuterat hur lärare skriftligt kommenterar studenters texter. Detta 
ämne var också något Maria tog upp under intervjun. Flera av informanterna i Lea & Streets 
(1998:169) undersökning hade svårt att tolka lärarnas kommentarer. Enligt Lea & Street 
fungerar lärarnas skriftliga återkoppling som ett sätt att bygga akademisk kunskap men också 
som ett sätt att upprätthålla en relation som bygger på makt och auktoritet.  

 
En annan intressant diskussion som kan kopplas till makt är huruvida studenter ska anpassa 
sina texter efter vad lärarna tycker är värdefull kunskap, eller inte. Jonas upplevde att han var 
tvungen att anpassa sig efter läraren, eftersom ”läraren är gud”. Även Lillis (2001:120) skriver 
om att hennes informanter försökte anpassa sig efter vad lärarna ville ha. Studenterna i Lea & 
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Streets (1998:163f) undersökning tog upp problemet med att varje institution och ibland varje 
lärare, har sina regler för hur man ska skriva och att det kan vara svårt att veta vad som krävs. 

 
Även om jag inte specifikt talade med informanterna om skrivande kopplat till identitet kan 
man tolka intervjuerna utifrån det resonemanget. Theo har sin identitet inom akademin, han 
säger själv att han trivs i den akademiska världen. Men hur är det för de andra? Problemet 
med att skriva texter på universitetet handlar om mer än att använda rätt ord och att 
strukturera en uppsats på rätt sätt. Vad får man det akademiska skrivandet att innebära? Det 
finns något symbolladdat i det akademiska skrivandet som blir olika tydligt för olika personer. 
Maria nämner själv att hon kände sig som arbetarklass när hon kämpade med uppsatsen utan 
hjälp från sina föräldrar (se vidare 2.3.1). Varken Fredrik eller Jonas har akademiker i 
familjen och en gissning är att det akademiska skrivandet skulle kunna vara extra 
symbolladdat för dem. Min tolkning är att Fredrik ambitiöst kämpar för att lära sig de 
akademiska konventionerna. Min tolkning av Jonas däremot är att han egentligen inte är så 
intresserad av att så att säga ”bli medlem” i den akademiska verksamheten.  
 
Hur pass lätt eller svårt man har för att socialiseras in i den akademiska världen beror inte 
enbart på huruvida man har akademiker i familjen eller inte. Faktorer som kön och etnicitet 
påverkar också. Maria nämner det faktum att hon har invandrarbakgrund som en orsak till 
hennes svårigheter (se vidare 2.3.1). Maria är den av informanterna som nämner flest 
svårigheter med att komma in i det akademiska skrivandet och som kände sig minst förberedd 
inför att skriva uppsats. Detta behöver inte betyda att de manliga informanternas 
insocialisering var problemfri. Det finns forskning som visar att män har en tendens att 
överskatta sina kunskaper (Dweck, 1986; Fassinger, 2001 enligt Worell & Remer 2003:190). 
Så skulle kunna vara fallet även bland mina informanter. 

2.2 Problemen i texterna 
Nedan redovisas resultatet av textanalysen. Jag tar upp exempel på problem med den 
akademiska stilen och språklig korrekthet samt några exempel som visar hur de olika 
problemen kan samverka.  

 
Vid analys har jag sett att informanterna har problem med både den akademiska stilen och 
språklig korrekthet. Strävan efter att använda en akademisk stil leder i vissa fall till problem 
som har att göra med språklig korrekthet. Omvänt gäller att i det fall informanten inte strävar 
efter att skriva i en akademisk stil blir texten oftast språkligt korrekt. 
 
Kursiveringarna i exemplen är mina. I anslutning till en del exempel ger jag förslag på annat 
ordval inom parentes. 

2.2.1 Fredriks text 
Fredriks text är en fullständig B-uppsats. Texten visar upp många olika sorters problem, varav 
de flesta har med språklig korrekthet att göra. Flera problem rör meningsbyggnad och 
syftning. Problem med ordval och koncentration finns också. Att skriva en koncentrerad text 
innebär bland annat att undvika upprepningar och att använda de mest träffande 
formuleringarna (Studentens skrivhandbok s.38). 
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I Fredriks text finns flera exempel på att prepositioner används mot gängse språkbruk.  
 

…denna djupgående törst på kunskap och försök för förståelse för det mänskliga psyket anser jag vara 
genomgående i romanen… 

 
”Törst på” är antagligen en sammanblandning av ”aptit på” och ”törst efter något”. Möjligen 
har prepositionen ”för” efter ”förståelse” smittat av sig på ordet innan. Det heter ”försök till”. 
 
I texten finns också många exempel på felanvända ord och uttryck, till exempel som i följande 
meningar: 

 

Seendet hos Ingrid i En Herrgårdssägen kan även det kopplas till det magisk-realistiska. (Synerna) 
 

Han blir tvungen att avbryta sina studier för att tjäna pengar och rädda sitt hem men hans försök att rädda 
hemmet går till spillo på grund av en misslyckad affär. (går om intet) 

 
Fredrik använder ofta vissa ord som ett sätt att göra texten mer akademisk. Exempel på ord 
som återkommer många gånger i texten är: denna, detta, dessa, återfinna och applicera. 
Andra ord som höjer stilnivån är: anser, förefaller, framkommer, påvisa, ter det sig och 
huruvida. 
 
Användning av ovanstående eller liknande ord är i sig inget problem. Men i sitt sammanhang 
kan det bli problematiskt. ”Te sig” är inte det mest passande i sammanhanget men det största 
problemet är att det fattas ett ”som” i det första av följande exempel. 
 

Om man läser En Herrgårdssägen och sätter in tidens stora idéer i fokus, psykoanalysen ter det sig att En 
Herrgårdssägen är en studie av det mänskliga förfallet och det bräckliga psyket hos människan.  

 

 Framställningen och acceptansen för det magiska är även här beskrivet i ett sakligt och nyktert tillstånd. 
 
Om man skriver om denna mening skulle den kunna se ut så här: ”Det magiska är även här 
beskrivet på ett sakligt och nyktert sätt.” När man skriver om meningen på det sättet blir det 
tydligare vad det faktiskt är som är problematiskt i originalmeningen. Man ser att problemet 
även här är ordvalet. Möjligen kan ordvalet vara ett exempel på en strävan efter att skriva i en 
akademisk stil. Men meningen blir ologisk eftersom orden används på fel sätt. Man kan till 
exempel inte ”beskriva” en acceptans. ”I ett sakligt och nyktert tillstånd” är inte detsamma 
som ”på ett sakligt och nyktert sätt”. 

 

För fiolen makt som jag anser vara ett omöjligt händelseförlopp leder till den djupare sanning som äger 
giltighet utanför romanens ramar. 

 
Även i den här meningen är det bland annat ordvalet som är problematiskt. ”Fiolens makt” är 
inget händelseförlopp.  
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Även vid vistelsen i Munkhyttan bär denna exkludering från den egentliga tiden för även här förflyter 
tiden avsevärt mycket mer för karaktärerna i boken än vad det framkommer för oss som läsare.  
(framkommer, snabbare) 

 
Orsaken till ordvalet ”bär” och ”mer” är antagligen att Fredrik gärna vill använda orden 
”exkludering” och ”förflyter” som verkar passande i en akademisk stil. De drar med sig fel i 
uttrycket som helhet. En exkludering kan inte ”bära” och tiden kan inte förflyta ”mer”. 
 
Ett stort problem i texten har med meningsbyggnad att göra. Den här meningen visar exempel 
på satsradning. 
 

Det jag menar är att om detta verk av Lagerlöf skall kunna betraktas som ett magiskt realistiskt verk så 
måste man bortse från den psykoanalytiska aspekten och riktningen i boken, handlingen kretsar i ett 
magisk realistisk aspekt inte kring ett mänskligt psykiskt utan i en magisk realistisk läsning så läggs 
tyngden om man använder Harts definition på kärleken och musikens magiska och sällsamma makt. 

 
I följande mening är bisatser staplade på varandra. 

  

Detta anser jag uppfylla Harts kriterium att detta omöjliga händelseförlopp att fiolen/musiken får en så 
pass framträdande roll i läsning med Harts definition så att det går att applicera som ett drag av den 
magiska realismen. 

 
Det finns oklara syftningar i texten. Oftast gäller det att Fredrik syftar tillbaka genom att 
använda ”denna”, ”detta” eller ”dessa” istället för att skriva ut subjektet.  Till exempel: 
 

För Ingrid del anser jag att fiolens och musikens betydelse är viktigt för minnet, minnet av den unge 
studenten, minnet av kärleken och det sätt som Ingrid håller den sinnessjuke Hede frisk. Detta anser jag 
uppfylla Harts kriterium… 

 
I Studentens skrivhandbok kan man läsa att framställningen i en vetenskaplig uppsats ska vara 
saklig och koncentrerad. Koncentration innebär bland annat att man bör undvika upprepningar 
av olika slag. I Fredriks text upprepas uppsatsens syfte mer eller mindre exakt flera gånger. 

 
En del av problemen i Fredriks text kan förmodligen kopplas till bristande genremedvetenhet 
och insocialisering. Genom att använda akademiska ord kämpar han med att få en akademisk 
vinkling på texten vilket i sig skulle kunna tyda på att han har en genremedvetenhet. Men det 
faktum att flera ord och uttryck används oprecist gör att han inte träffar den akademiska stilen 
riktigt rätt. En strävan efter att använda akademiska ord leder i vissa fall också till många 
meningar blir långa och krångliga.  

 
Fredrik har störst problem med den språkliga korrektheten. Den felaktiga användningen av 
prepositioner och vissa ordval är exempel på detta. 

 
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Fredrik är på god väg att bli insocialiserad i 
den akademiska stilen, han vet hur texten ”bör” se ut även om han inte lyckas själv riktigt än. 
Han skriver inte korrekt på den grundläggande språkliga nivån. 
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Det Fredrik nämnde som problematiskt under intervjun stämmer väl överens med problemen i 
texten. Han vill använda akademiska ord men tycker att det är svårt att få en akademisk 
vinkling och att få det korrekt. Han nämner att han har vissa problem med att formulera sig.  
Hans problem med att formulera sig tar sig uttryck i till exempel en krånglig menings- 
byggnad. Fredriks text innehåller fler problem än han faktiskt nämnde. Han har vissa problem 
med syftning och prepositioner också. 

2.2.2 Jonas text 
Jonas text är en sex sidor lång hemtentamen. Problemen handlar främst om den akademiska 
stilen men också om språklig korrekthet. Problemen rör bland annat saklighet, ordval, 
stavning och interpunktion. 

 
Ett av de största problemen i Jonas text är ordvalet. Han använder ofta talspråkliga ord. Till 
exempel: 

 

så är det väl ingen bra idé att… 
 

Här hänger jag inte med… 

Sen diskussionen om musan… 

ok, jag köper att föregångarna var män… 

Jag gillar Dickinsons sorg över tidens gång… 

 
Ordet ”så” förekommer ofta vilket bidrar till den talspråkliga stilen i texten. Till exempel: 

 

Efter stycket om Emily Dickinson som person så  kommer ett parti… 

 
Stavning av ord är också ett problem. Vissa stavfel beror sannolikt på slarv. En del ord är 
särskrivna, andra är skrivna ihop utan mellanrum. Till exempel: oförbereda, loggiskt, 
föreställnings världen, närmastföregående. 

 
Brister i interpunktion innebär bland annat utebliven punkt och stor bokstav vilket leder till att 
satser staplas på varandra. Exempel: 

 

Hon valde att isolera sig från familjelivet och det sociala livet och inte nog med det under större delen av 
sitt vuxna liv gick hon klädd i vitt för att genom på det sättet bli en inkarnation av den kvinnliga poetens 
dilemma, bilden vi får av Emily Dickinson är som tagen från Sandra Gilbert och Susan Gubars bok The 
madwoman in the attic. 

Det finns ett fåtal exempel på problem med meningsbyggnaden:  
 

Artikelförfattarna Ingrid Elam och Ingrid Holmquist verksamma vi Göteborgs och Malmös universitets 
huvudtanke och övergripande syfte med analysen är att bilden av Emily Dickinson jag citerar 
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artikelförfattarna ’som dödens och den obotlige själens epigrammatiker’ är ofullständig och behöver 
nyanseras.  

 
Om man tror att akademiskt skrivande innebär att skriva långa meningar skulle ovanstående 
mening kunna vara ett exempel på strävan efter just det. Men exemplet innehåller för mycket 
information för att rymmas i en enda mening.  

 
De flesta av Jonas problem har att göra med bristande genrekompetens. Visserligen är han 
nog medveten om vad som krävs av en text på universitetsnivå, men han anstränger sig inte 
för att själv göra det som krävs. Jonas har en talspråklig stil i sin text vilket gör att texten på 
sina ställen uppfattas som mindre saklig. Personliga värderingar som ”sen är det väl ingen bra 
idé att…” är exempel på detta. I Studentens skrivhandbok står det att ”man rent allmänt 
strävar efter att låta så saklig, rationell och övertygande som möjligt” (s.37). Vidare kan man 
(s.38) läsa: ”Språkliga brister leder nämligen till att framställningen uppfattas som slarvig och 
dåligt genomarbetad och därmed också som mindre trovärdig, för att inte säga opålitlig”. 

 
Det faktum att Jonas inte verkar sträva efter en akademisk stil gör att han oftast använder en 
enkel och begriplig meningsbyggnad. Han skriver oftast korrekt på den grundläggande 
språkliga nivån men har en del slarvfel som stavfel, brister i interpunktion och särskrivningar. 
I de fall meningsbyggnaden blir problematisk beror det möjligen också på slarv.  

 
Jonas är medveten om de flesta av sina skrivproblem. Han nämner den talspråkliga stilen, 
särskrivningar och att han borde markera nya satser. Han är även fullt medveten om att han 
slarvar. Jonas nämner också att han skriver långa meningar, men i detta material fanns få 
exempel på det. 

2.2.3 Theos text 
Theos text består av ett 8 sidor långt utdrag ur ett kapitel i en C-uppsats. De största problemen 
i texten har att göra med språklig korrekthet. De flesta problemen rör ordföljd, syftning, 
böjning, kongruens, bestämdhet och genus. Det finns också en tendens till en överdriven 
akademisk stil vilket visar sig i ordvalet.  

 
Orden i Theos text har antingen en hög stilnivå alternativt är de felvalda. Exempel på ord i sitt 
sammanhang som är felvalda är:  

 

Vore jag inte det jag är skulle då öppnas möjligheter för en allvarlig åskådning på denna förebråelse som 
riktas mot mig… (syn) 

Alltså ansvarets natur är totalitär… (total) 

 
Exempel på ord som har en hög stilnivå är: kvalificeras, ej, åsyftar blott. Att använda ord i en 
hög stil är i sig inget problem. Men det kan göra texten mer svårtillgänglig för läsaren. Ett 
exempel: 

 

De fall där man blir lurad kvalificeras ej som lögn.  
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Man skulle kunna uttrycka sig enklare genom att skriva ”De fall där man blir lurad 
betraktas/kategoriseras inte som lögn”. 

 
Ytterligare ett problem som har med ordval att göra är användningen av prepositioner. Istället 
för att använda den i sammanhanget korrekta prepositionen ”av”, används på, bland, genom 
och för om vartannat. Exempelvis i följande meningar:  

 

Som konsekvens på detta kan vi dra slutsatsen… 

Men det är omöjligt att överblicka konsekvenserna för våra val… 

 
Det vanligaste felet som har med meningsbyggnaden att göra är fel ordföljd. Här är några 
exempel: 

 

Med utgångspunkt i denna reflekterande reflexen hävdar Sartre att medvetandet kan ej vara… 

…och det är inte heller mitt vara-för-sig, då detta ständigt befinner sig i förändring och kan inte stelna. 

 
I texten förekommer också en del oklara syftningar. Till exempel: 

 

Sartre menar att orsaken till medvetandets transcendens mot världen är dennes starka behov att gestalta 
sig med sig självt. (dess)  

 
Ett stort problem i texten har med ordens form att göra, det vill säga böjning, kongruens, 
bestämdhet och genus. Exempel på böjningsfel är: 

 

Medvetandet transcenderas som ett projekt för att uppnå identitet med sig självt och samtidigt förblir 
medvetande. 

…ett intet som förhålla sig även till sig självt… 

 
Exempel på kongruensfel: 

 

Men detta är en omöjlig projekt… 

Men detta är ingen lögnaktig på det viset att vi egentligen vet att vi är vara-för-sig… 

 
Exempel på fel angående bestämdhet: 

 

…den onda trons attityden. 

 
Exempel på fel genus: 
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Med utgångspunkt det ovanstående resonemanget försöker Sartre att rättfärdiga för ett medvetande som 
brister både på varan och på identitet, hur skulle annars begäret uppstå? 

Här avses ”varat”=existensen. 
 

I Studentens skrivhandbok står att språket ska vara begripligt. ”Ska man skriva krångligt ska 
man göra det för att sammanhanget verkligen kräver det och inte på grund av någon allmän 
och genomgående strävan att skriva ’akademiskt’ och svårt” (s.38). 

 
I Theos text finns många meningar som är svåra att förstå. Följande exempel är problematiskt 
eftersom uttrycket ”ha en association med” inte finns på svenska.  

 

Här är det viktigt att tillägga att transcendensen (hos Sartre) har ingen association med den religiösa 
transcendens utan snarare med själva medvetandets korrelat som överskrider i världen. (inte har någon 
likhet med det religiösa begreppet) 

 
Möjligen är nedanstående mening endast svår att förstå för den som inte är insatt i filosofi. 
 

För att framträdande ska kunna vara möjligt måste detta agera som negation där det negeras det som man 
är medveten om. 

 
Theos problem i texten kan kopplas både till den grundläggande spåkförmågan och till 
problem som har med genre och insocialisering att göra. Problem som har med ordföljd, 
prepositioner, böjning, kongruens, bestämdhet och genus att göra hör till den grundläggande 
språkförmågan och kan nog inte i detta fall sägas påverkas av vilken genre man skriver i. 
Theo vill ha en akademisk stil men skjuter över målet. Det hela blir oklart och oprecist på 
grund av att han inte helt behärskar ord och uttryck på svenska. Man måste läsa flera gånger 
för att ens gissa sig till innebörden i utsagan. Till viss del kan det bero på att vissa ord tillhör 
fackspråket och som utomstående kan man därför ha svårt att förstå. 

 
Hur förhåller sig Theos egna utsagor om sina problem till texterna? Theo är medveten om att 
han använder svåra ord som han måste förenkla. Detta stämmer överens med resultatet av 
textanalysen. Han nämner också att han gör en del slarvfel, till exempel att han byter ut 
subjekt och predikat samt blandar ihop den, det och dessa. Men det är svårt att kalla dessa 
exempel för slarvfel, det handlar nog snarare om problem som har med den grundläggande 
språkförmågan att göra.  

 
Theos text innehåller fler problem än han själv nämner. Det gäller bland annat problem med 
ordföljden, ordens form, prepositioner, syftning samt hans tendens att skriva svåra eller 
obegripliga meningar (inte bara enstaka ord).   

2.2.4 Marias text 
Marias text är ett 15 sidor långt utdrag ur en B-uppsats. De flesta problemen har med den 
språkliga korrektheten att göra. Uttryck, ordföljd och syftning är några av de största 
problemen. Problem som kan kopplas till den akademiska stilen är ordval samt att styrkning 
av uppgifter i vissa fall saknas. 
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Maria använder ofta uttryck som förmodligen är påverkade av engelskan. Till exempel: 
porträttering av krig, konstruering av nationell identitet, ett sätt av värderingar (a set of 
values?), positionen som mor och dotter, felaktig summering, …får vi en introduktion till 
hennes karaktär, …två slaktarknivar hållandes i vardera handen, stirrande mot bordets mitt, 
starta upp.  
 
Det finns också exempel på svenska ord och uttryck som inte är helt korrekta: detta kostar 
henne dyrt (detta står henne dyrt), Brodern är klippt och skuren representant (brodern är som 
klippt och skuren…), som åska från himlen (som en blixt från en klar himmel), när ordet 
sprids (när ryktet sprids), föräldrarna avsäger sig honom (tar avstånd från honom), 
ingångsport (inkörsport), härskningsdoktrin (härskardoktrin).  

 
Maria använder en del ord som kan sägas tillhöra en hög stil alternativt tillhör ett fackspråk: 
konnoterar, projiceras, kanalisera, essentialistisk, objektifierade, stereotypifierande. Men det 
förekommer också ord som hör till talspråket: titta på, väldigt, så, och tillbaks. 
 
Prepositioner är också ett problem. Exempel: 

 

Den europeiska beskrivningen av de Andra tyder på ett behov för kontroll och dominans. 

Redan ur det första mötet med hans karaktär upplever vi honom som hotfull och dominerande. 

…bakom dess fyra väggar..” 

 
Fel ordföljd förekommer också i texten. Exempel: 

 

När Axel berättar att han har avlagt ett löfte till Gud, så tycker Gunilla att detta är bara bra… 
 

Eftersom Axel inte åker med på dess resor kan inte han fira högtiderna med dem. 

Han verkar totalt bli knäckt av förhöret… 

 
En person med svenska som modersmål hade antagligen inte reagerat över ordföljden om 
ovanstående exempel hade varit talad svenska. I en akademisk text skulle det kunna betraktas 
som stilbrott. Men Maria är antagligen inte medveten om skillnader i ordföljd i talspråk 
respektive skriftspråk. För en skribent med svenska som modersmål hade ordföljdsfelen varit 
exempel på bristande genrekompetens. Men eftersom Maria inte har svenska som modersmål 
kan de ses som grundläggande språkliga problem.  
 
Exempel på syftningsfel: 

 

Broder förlorar sin legitimitet som Mahas beskyddare och därmed sin plats både i den privata och i dess 
offentliga sfär. 
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Att Maha lämnar detta liv, blir kär och glömmer alla de värderingar som de har försökt inpränta hos 
henne, innebär att hon frigör sig från dessa maktstrukturer som även Broder är en slav under.  

 
I texten finns meningar som är svåra att förstå. 

 

Det kommer naturligt av sig att bruka våld mot dem, eftersom det är del av deras mentalitet. Man 
reducerar hela länder, folkgrupper och deras historia till en statisk kategorisering av identitet (en 
stereotyp) ? en homogen reduktionistisk uppfattning. 

 
Problemet i ovanstående mening är delvis ordvalet. Man kan inte ”reducera till en 
kategorisering” (men däremot till en kategori).  
 

Modern kallar förorten för ”förstad”. Detta konnoterar till hennes begränsade rörelsefrihet, men också en 
påpekar den instängdhet ifrån resten av världen. 

 
I ovanstående mening finns problem med ordval: konnotera till och påpekar instängdhet 
ifrån. En kan vara felskrivet och betyda ”den”, men även det blir svårbegripligt. 
 
Marias problem kan kopplas främst till den grundläggande språkförmågan. Detta beror 
sannolikt på att hon inte har svenska som modersmål. I de fall det finns två ord för samma sak 
i svenskan, använder hon ibland det som är minst vanligt i det svenska språket. Exempelvis 
skriver hon position istället för ställning. Maria använder en del ord som kan sägas tillhöra en 
”hög stil”, men till skillnad från till exempel Fredrik, så verkar den typen av ord komma mer 
naturligt för Maria. Detta är också något hon påpekar själv.  
 
Problem med den akademiska stilen tar sig uttryck i att styrkning av uppgifter saknas på flera 
ställen, alternativt är de knappa. Vissa talspråkliga ord kan också vara ett tecken på att Maria 
inte riktigt träffar den akademiska stilen.  

 
Maria är medveten om många av de problem hon har. Men inte alla. Hon nämner till exempel  
inte problem med syftning, prepositioner och fel ordföljd. 

2.3 Orsaker till problemen 

2.3.1 Informanternas egna förklaringar 
Tre av informanterna tror att man kan hitta orsakerna till deras problem långt bak i 
tiden. Fredrik är övertygad om att hans problem med att skriva akademiska texter 
beror på en bristfällig svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet. Han minns 
att lärarna byttes ut ofta, de brände ut sig eftersom det var så få med riktig utbildning, 
och undervisningen blev lidande. Vidare säger han att det inte räcker med att lära sig 
den grundläggande grammatiken, elever i grundskolan måste få mer tid att öva på att 
skriva.  
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Det måste till mer tid att skriva uppsatser, att skriva korrekt…om du ska skriva på den här nivån behövs 
mer kött på benen. 

 
Fredrik minns att han på svenskundervisningen i högstadiet mest fick skriva texter 
som skulle främja kreativiteten, till exempel sagor. Han menar att man lärde sig att 
använda sin fantasi, men inte att skriva riktigt. 

 
Jonas säger att han var nöjd med svenskundervisningen på gymnasiet men minns att 
han på högstadiet bytte lärare. Han tror att de språkliga brister han har idag har hängt 
med sedan den tiden. En orsak till varför han ofta särskriver ord är att han skriver på 
dator och då inte upptäcker särskrivningarna lika lätt som när han skriver för hand. 
Han säger också att han oftast är ganska ”slö” och skriver texter rakt upp och ner utan 
att läsa igenom dem efteråt. 

 
Theo ser egentligen inget problem med att skriva på universitetet. Men han säger att 
orsaken till det som ändå visat sig vara en ”svårighet” är att han ”tillämpar ett strikt 
akademiskt skrivande” och ibland skriver ord som infödda svenskar har svårt att 
förstå. Han tillägger att detta sätt att skriva är ett medvetet val och det är en del av 
hans identitet. 
 
Orsakerna till Marias svårigheter med att skriva texter på universitetet är delvis att 
hon inte har svenska som modersmål, säger hon. Det var först på gymnasiet som hon 
började prata svenska. Hon har gått i engelskspråkiga skolor och det är anledningen 
till att hennes grammatik är engelskinspirerad och att hon använder många engelska 
uttryck när hon skriver. Hennes slaviska bakgrund har påverkat henne att skriva långa 
meningar. För henne har svårigheterna berott på en kombination av det nya sättet att 
uttrycka sig i språket men också en ovana vad gäller uppsatser. 

 
Ytterligare orsaker till hennes svårigheter med att skriva är att hon har varit tvungen 
att klara sig helt på egen hand eftersom hennes föräldrar som också är akademiker 
inte bor i Sverige och därmed inte har kunnat hjälpa henne. Maria säger att hon nästan 
känner sig som arbetarklass eftersom hon har inte har kunnat fråga dem och 
”kämpade som en galning på egen hand”.  
 
Dålig kontakt med handledaren och det faktum att hon saknade ett nätverk i början av sina 
studier kan också vara orsak till hennes problem. Maria säger att det inte bara handlar om att 
människor har olika förutsättningar för att lyckas på universitetet, det handlar också om vilka 
förväntningar man har. Hon menar att förväntningarna kan hämma en student i hans eller 
hennes arbete. 

2.3.2 Diskussion 
Här vill jag koppla till de fyra punkter som Strand nämner (se 1.3) som tänkbara 
orsaker till att studenters texter uppfattas som ”knöliga”.  

 
Strands punkt nummer fyra − studenten har skrivproblem av mer grundläggande slag 
− är bland annat en följd av att studenten inte skriver på sitt modersmål. Detta är 
förmodligen en av orsakerna till Marias och Theos problem. Punkt nummer fyra 
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innefattar även studenter som skriver på sitt modersmål men ändå har svårt att skriva 
begripligt. En orsak till detta kan vara bristande skrivträning samt för lite under- 
visning i det svenska språket. Både Fredrik och Jonas säger att orsakerna till deras 
problem är bristande svenskundervisning. Båda säger att deras problem har följt med 
sedan grundskolan. Detta kan tolkas som att de själva främst ser att problemen har att 
göra med den grundläggande språkförmågan. De tror så att säga att bättre under- 
visning i svenska skulle förbättra deras möjligheter att skriva texter på universitetet.   
 
Att orsaken till studenternas svårigheter med att skriva är bristfällig svensk- 
undervisning är en uppfattning som delas av flera. Två svensklärare som arbetar på 
Språkverkstaden redogör för sina tankar kring skrivproblemens orsaker i Språk- 
verkstad vid Stockholms universitet. De skriver bland annat att gymnasie- 
lärarnas arbetsbörda har ökat markant och att den garanterade undervisningstiden har 
tagits bort (s.13). Man kan tänka sig att lärare idag har många problem att ta itu med, 
inte enbart att förbereda eleverna för universitetsstudier. Förr var gymnasieskolan mer 
förberedande för universitetet. Men idag behövs stödåtgärder högre upp i skol- 
systemet.  
 
Strands punkt nummer ett − att studenten har gjort ett dåligt jobb − kan innebära slarv 
och bristande motivation. Detta verkar vara orsaken till Jonas problem. Men det går 
också att koppla hans sätt att skriva till att han inte behärskar den aktuella genren. 
 
Under 1.4.1 skrev jag att man skulle kunna förvänta sig att de informanter som inte 
har svenska som modersmål främst har problem på den grundläggande språkliga 
nivån. Detta visade sig stämma till viss del. Theo och Maria har främst grund- 
läggande språkliga problem. Men även Fredrik, som har svenska som modersmål, har 
problem med detta. Vidare skrev jag att man skulle kunna förvänta sig att de 
informanter som inte har någon akademiker i familjen har genrespecifika svårigheter. 
Detta visade sig också till viss del stämma. Resultatet av textanalysen visar att Fredrik 
och Peter är de som har störst problem med genre. Men intervjuerna visar att även 
Maria anser sig ha sådana problem. 
 
Strands punkt nummer tre innebär att studenten inte behärskar den aktuella genren. 
Detta kan innebära (Strand s.4) att studenten inte vet: 
 

(i) till vad och hur den aktuella genren används (social aspekt) 
(ii) hur den aktuella genrens textmönster ser ut (språklig aspekt, ”global” nivå) 
(iii) hur den aktuella genren ser ut i alla andra avseenden också (språklig aspekt, 
”lokal” nivå). 

 
Ser man dessa punkter kan man förklara informanternas problem på ett annat sätt än 
att de enbart skulle bero på brister i den grundläggande språkförmågan. Problem med 
den grundläggande språkförmågan kan ha insocialiseringsorsaker (vilket jag redan 
har nämnt i samband med textanalysen). Strand (s.5) skriver: 
 

…avsaknaden av genrekompetens kanske tydligast kommer till uttryck på nivå (iii) den konkreta 
språknivån. Det är ju den nivån vi utgår ifrån när vi läser (avkodar) en text, och därför är det antagligen 
där som vi först märker om det finns problem, eftersom läsningen i sådana fall helt enkelt försvåras. 

 



   

 25

Med detta i åtanke blir det svårt att reda ut vilka problem som har vilken orsak. 
Frågan är om det ens är möjligt att reda ut exakt vilka av de problem som ser ut att 
vara grundläggande språkliga problem som egentligen är problem som har med genre 
att göra. De olika problemen i texterna och deras orsaker hänger förmodligen tätt 
samman. Min tolkning av informanternas problem är att de kan kopplas till båda 
förklaringsmodellerna.  

2.4 Informanternas förslag till lösning på problemen 
Samtliga informanter nämner Språkverkstaden som en möjlighet att komma tillrätta 
med sina svårigheter. Alla talar mycket väl om Språkverkstaden och är nöjda med den 
hjälp de har fått. Jonas tycker att Språkverkstaden borde göra mer reklam för sig och 
att man inte borde ha skurit ner på verksamheten. Fredrik säger att de som arbetar på 
Språkverkstaden gör ett jättebra jobb och att det inte finns några tvivel om att de 
behövs. Theo säger att han fick hjälp av en ”mycket kvalificerad handledare” på 
Språkverkstaden och är nöjd med det. 

 
I Läskiga uppsatser betonade flera informanter att de saknade bra kontakt med sin 
handledare (s.5). Lillis (2001:72) kom i sin undersökning fram till att studenterna 
ville ha mer tid till dialog med sin handledare. Maria nämner just det faktum, att man 
har mycket kort tid med sin handledare. För henne var det en trygghet att Språk- 
verkstaden fanns. De som arbetar där kunde hjälpa henne med språket men också med 
uppsatshandledning. Att hon kunde få så mycket hjälp som möjligt där och sen lämna 
en så färdig uppsats som möjligt till sin handledare, det var det som blev lösningen på 
hennes problem.  

 
Hon nämner också att en av fördelarna med Språkverkstaden är att de som arbetar där 
har en pedagogisk utbildning och vet hur man ska bemöta olika studenter. Maria 
säger att en del av dem som undervisar på institutionerna sällan är pedagoger och 
därför saknar förmågan att bemöta exempelvis en student med invandrarbakgrund, 
som alltså inte är den vanliga eller ”typiska” studenten. 
 
På frågan om vilken hjälp studenter ska få när de börjar på universitetet säger Fredrik 
att det ligger mycket hos en själv att inse vad man kan och inte kan. Eventuellt kan 
det behövas lite mer introduktion på grundkurserna men framför allt ska man tidigare 
veta vad som krävs, innan man börjar på universitetet.  

 
Jonas nämner att lathundar som handlar om hur man ska skriva är bra. För sin egen 
del nämner han att han skulle vilja gå en kurs i grundläggande grammatik för att 
komma till rätta med sina problem. Studenterna i Leas (1994:218) undersökning sa 
också att de skulle bli bättre skribenter om de behärskade grammatiken. 

 
Maria pratar om att det är viktigt att bygga upp ett nätverk, att universitetet skapar en 
miljö där man informerar om vilka möjligheter man har som student. Det kan gälla att 
informera om stort som smått. Ett nätverk kan innebära att man samarbetar med andra 
studenter i klassen, att institutionen tidigt talar om för studenterna att de inte finns för 
dem så mycket i form av tid utan istället slussar dem vidare, att man tidigt får veta att 
Språkverkstaden finns och vad man kan få hjälp med.  
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Maria säger att alla institutioner verkar tro att de är duktiga på att ta hand om nya 
studenter, men hon menar att så inte är fallet. Hon säger: 

 

Här förväntar man sig att alla är vuxna och disciplinerade individer som förstår och tar reda på allt själva.
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3 Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilka problem fyra studenter har med att 
skriva texter på universitetet. Resultatet är något brokigt och visar på alla möjliga 
olika sorters skrivproblem. Ett gemensamt problem som kom fram både i intervjuerna 
och i texterna handlar om vilka ord man ska använda i en akademisk text. Text- 
analysen visade också att studenterna har fler problem med att skriva än de själva 
faktiskt nämner. Varför är det så? Förmodligen eftersom det är ovanligt att vara 
medveten om alla problem man har. Problem som är omedvetna för studenterna 
träder fram i texterna.  

 
Syftet var också att ta reda på om informanterna hade grundläggande språkliga 
problem eller skrivproblem som är kopplade till genre och insocialisering. Att 
informanterna har problem med att skriva korrekt skulle kunna tyda på att problemen 
främst handlar om brister i den grundläggande språkförmågan. Men så är inte fallet. 
Informanterna har skrivproblem av bägge slag. Efter att ha tolkat informanternas 
utsagor om sina problem, verkar det som de själva tänker att problemen främst 
handlar om den grundläggande språkförmågan. De talar om bristande svensk- 
kunskaper respektive bristande svenskundervisning som en orsak till sina problem. 
Informanternas utsagor skiljer sig alltså från hur många forskare ser på problemen. 
Forskarna ser problemen i ett större perspektiv, att de hänger ihop med genre, diskurs, 
insocialisering och identitet. Kanske kan man helt enkelt förklara det med att forskare 
och studenter ofta har olika perspektiv. Den enskilda studenten tänker förmodligen 
sällan i termer av ”insocialisering”.  
 
Ytterligare en fråga jag ställde i början var vad studenterna har för förslag till åtgärder 
för att råda bot på problemen. Samtliga informanter talar om värdet av Språk- 
verkstaden och är mycket nöjda med den hjälp de har erbjudits där. Resultatet av 
undersökningen visar att informanterna har svårt att skriva korrekta texter. De 
behöver hjälp med att förbättra sin grundläggande språkförmåga. Statistik över antalet 
besökare på Språkverkstaden visar att de fyra informanterna långt ifrån är ensamma 
om att behöva den hjälpen. Om den breddade rekryteringen till universitetet ska 
fortsätta ser jag det som en självklarhet att universitetet också tar hand om de 
studenter som kommer in. En språkverkstad vid varje universitet och högskola borde 
vara en självklarhet.  

 
Resultatet av denna undersökning visar också att informanterna har svårt att skriva i 
en akademisk stil. Jag tror att det behövs mer explicit skrivundervisning där studenter 
får träna på att skriva akademiska texter redan tidigt under sin utbildning. Detta också 
för att vara väl förberedda den dag då de ska börja på sin C-uppsats. Studenter som 
intervjuades i Läskiga uppsatser (1999:31) önskade just att ha mer praktiska 
skrivövningar på samtliga nivåer på universitetet. Jonas vet vad som krävs av en 
akademisk text men uttrycker det så här: 

 

Det är inte knepigt att förstå vad de vill ha, däremot kan det vara svårt att leverera vad de verkligen vill 
ha.  
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Lillis (2001:23) skriver i sin undersökning att vissa institutioner vid Open University i 
Storbritannien låter studenter skriva en sorts diagnostisk uppsats under sin första 
termin på universitetet för att de ska kunna erbjudas rätt sorts hjälp i rätt tid. Kanske 
vore det något för universiteten i Sverige också?  
 
En intressant diskussion är den om vilken nivå på det akademiska språket som så att säga är 
”lagom”. Samtliga informanter i undersökningen kämpar med att hitta en lämplig stilnivå. 
Någon skjuter över målet och en annan anstränger sig inte alls för att komma ifrån talspråket. 
Det finns många handböcker i hur man skriver akademiska texter. Jag kan tänka mig att 
många studenter har svårt att förstå vad som rent konkret menas med ”Framställningen ska 
vara saklig och koncentrerad” eller att ”Språket ska vara begripligt, adekvat och korrekt”.  

 
En fråga man också kan diskutera är huruvida det ska vara möjligt att förstå en text även om 
man inte är insatt i ämnet. Frågan väcktes vid läsning av Theos text i filosofi.  
 
Theos resonemang om vem som ska anpassa språket efter vem, exempelvis vid en opposition, 
är också intressant och hänger ihop med vilken nivå på det akademiska språket som är lagom.  
 
Frågan är också om det är meningen att studenterna alltid ska anpassa sig efter den 
akademiska normen. Kanske ska den akademiska normen anpassa sig efter 
studenterna? Är det dags att förändra normen? Den breddade rekryteringen leder 
förhoppningsvis på sikt till att mångfalden på universitetet ökar. Hur ska universitetet 
anpassa sig till detta? Ivanic (1998:344) menar att universitetet har ett stort ansvar när 
det gäller att bemöta nya studenter. Det är viktigt att lärare klargör för sig själva vad 
de kräver att studenterna gör och varför. Det är då lättare för lärarna att dela med sig 
av sin diskurskunskap och göra medlemskapet i den akademiska diskursgemenskapen 
mer tillgängligt och mindre exklusivt.  
 
Det hade också varit intressant att se hur studenter själva ser på skrivande i relation 
till identitet. Hur hänger exempelvis kön och etnicitet samman med upplevelserna av 
den akademiska verksamheten? Maria upplevde att hon kände sig extra granskad 
eftersom hon är invandrare och har språksvårigheter. Detta är intressant och väcker 
funderingar. Hur upplever andra studenter som inte har svenska som modersmål att 
de blir bemötta på universitetet? Jag efterlyser större undersökningar om studenters 
egna upplevelser i mötet med den akademiska verksamheten på svenska universitet. 
Vilken sorts introduktion till akademiskt skrivande får de, och vilken hjälp skulle de 
önska? 
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