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 Abstrakt 
Syftet med föreliggande uppsats har varit att beskriva hur lärarstudenter i den 

högre utbildningen uppfattar den roll som gymnasieskolans svenskunder-

visning spelar och skulle kunna spela för deras akademiska skrivande. Detta har 

undersökts genom att 70 lärarstudenter har fått fylla i en enkät och att sex av 

dessa valdes ut för en intervju. Som teoretisk utgångspunkt har det akademiska 

skrivandet betraktats som en genre. De resultat som redovisas pekar på att 

svenskämnet på gymnasiet visserligen är det ämne som en stor majoritet av 

lärarstudenterna menar varit viktigast för deras skrivande, men att det är få av 

studenterna som menar att de lärt sig tillräckligt eller som upplever att de varit 

väl förberedda för skriva akademiskt. Vid sidan av att lyfta fram vetenskapligt 

skrivande generellt pekar lärarstudenterna på att de saknar kunskaper om att 

kunna hantera referenser och skriva med ett objektivt språk. De uppger också 

att de har svårt med att strukturera en akademisk text. Lärarstudenterna menar 

att svenskämnet på gymnasieskolan borde vara bättra på att förbereda sina 

studenter på att skriva vetenskapligt, men är samtidigt tveksamma till högre 

krav på gymnasiets svenskkurser eftersom de är oroliga för de elever som har 

problem med att skriva.  

Nyckelord: Akademiskt skrivande, svenska språket, gymnasieskolan, 

universitetet 
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 Inledning 
Det har under de senaste åren pågått en intensiv debatt om den svenska skolan. 

Den senaste PISA-undersökningen har diskuterats av såväl lärare och elever 

som av politiker och medier. Även den högre utbildningen har ifrågasatts, och 

en debattartikel i Upsala Nya Tidning (Enefalk et al., 2013) rönte stor uppmärk-

samhet. ”Våra studenter kan inte svenska” basunerade rubriken ut, och i texten 

gavs en bild av studenter som inte förstår skriftliga instruktioner, har ett 

bristfälligt ordförråd och som knappt kan göra sig förstådda i skrift. 

Populärvetenskapliga Språktidningen (Nilsson, 2013) tog upp tråden och redo-

visade en rad språkliga brister, varav de flesta inte hade godkänts i en 

mellanstadieklass. 

När problemet framställs på dessa något överdrivna sätt kan det vara svårt att 

ta situationen på allvar, men faktum är att oron också kommer ifrån andra håll, 

och har funnits en längre tid. I Skolverkets (2005) rapport Väl förberedd? har 1000 

arbetsledare och 1600 lärare inom den högre utbildningen fått bedöma hur goda 

färdigheter som nyutexaminerade gymnasieelever haft för att klara sig i arbets-

livet respektive inom den högre utbildningen. Resultatet visar att arbetsmark-

naden är relativt nöjd med ungdomarna. Lärarna inom den högre utbildningen 

menar dock att de unga studenterna har för dåliga kunskaper framför allt vad 

gäller att analysera och problematisera, men också i att läsa och skriva på 

svenska.  

Även i den akademiska världen har studenternas skrivande uppmärksammats, 

och då kanske framför allt av Sofia Ask (2007) som doktorerat på ämnet med 

avhandlingen Vägar till ett skriftspråk. I bland annat detta arbete pekar Ask på att 

den avancerade skriftform som studenterna skall ägna sig på universitetet – det 

akademiska skrivandet – i stor utsträckning måste tränas inom den högre 

utbildningen: 

Det är naivt att tro att alla med studentexamen [..] ska kunna – eller vilja! – 

skriva akademiskt eller ha någon slags förförståelse om vad akademiskt 

skrivande innebär. (Ask, 2007, s. 170)  

Samtidigt betonar Skolverket (2011b) i den nya läroplanen, Gy2011, att svensk-

undervisningen ska träna eleverna i att skriva vetenskapligt. Den nya 

kursplanen i Svenska 3 uttrycker exempelvis att eleverna ska lära sig ”[s]kriftlig 

framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet” (s. 176). 

I gapet mellan Asks misstro till gymnasiets förmåga att ge eleverna kunskap i 

akademiskt skrivande och den nya läroplanens ambition att göra så ämnar 

föreliggande uppsats försöka ge en bild av gymnasieskolans möjligheter att 

faktiskt förbereda sina elever för det vetenskapliga skrivandet.  
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Uppsatsen avgränsningar 
Det akademiska skrivandet och vilken roll som gymnasieskolan kan spela är ett 

brett område, som omöjligen kan undersökas i en enskild uppsats. Undersök-

ningsområdet måste därför avgränsas. I följande uppsats har tre sådana 

avgränsningar gjorts.  

För det första kommer enbart ett av gymnasieämnenas roll att undersökas, 

nämligen svenskans. Detta eftersom svenskämnet på gymnasiet av bland andra 

Ask (2005c) har pekats ut som centralt för elevernas tillägnande av akademiska 

skrivkunskaper.  

För det andra kommer svenskämnets roll för det akademiska skrivandet att 

undersökas genom de studenter som ägnar sig åt akademiskt skrivande. Vad 

studenterna har lärt sig går att utreda på en rad olika sätt, som exempelvis att 

intervjua universitetslärare eller genomföra textanalyser, men genom att 

undersöka vad studenterna själva anser att de fått med sig ifrån gymnasiets 

svensklektioner kan viktiga kunskaper erhållas om hur dessa individer ser på 

utbildningens förtjänster och brister.   

För det tredje och sista måste en avgränsning göras runt vilka studenters upp-

fattningar som uppsatsen ämnar undersöka. En grupp med studenter för vilken 

det är särskilt relevant med goda kunskaper i akademiskt skrivande är lärarna; 

de som ska lära nästa generation studenter att skriva. Lärarna är också en 

relativt väl undersökt studentgrupp (se exempelvis: Ask, 2007; Bergström, 2007) 

vilket underlättar jämförelser med tidigare forskning. 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån de ovan nämnda avgränsningarna kan så ett syfte för denna uppsats 

presenteras: 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur lärarstudenter framställer 

kopplingen mellan svenskämnet på gymnasiet och det akademiska skrivandet i 

den högre utbildningen. Mer specifikt är uppsatsens syfte att dels undersöka 

hur lärarstudenterna beskriver gymnasiesvenskans roll för deras eget 

skrivande, dels hur de beskriver gymnasiesvenskans möjligheter att bidra till 

andra studenters skrivande.  
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Frågeställningar 
För att uppfylla det ovan formulerade syftet har arbetet med uppsatsen utgått 

ifrån tre centrala frågeställningar: 

1. Med vad, om något, säger sig lärarstudenter anse att svenskämnet på 

gymnasiet har bidragit respektive inte bidragit med till deras 

akademiska skrivande i högre utbildning? 

2. Med vad, om något, säger sig lärarstudenterna anse att svenskämnet på 

gymnasiet skulle kunna bidra med till studenters akademiska skrivande 

i högre utbildning? 

3. I vilken utsträckning säger sig lärarstudenterna anse att svenskämnet 

skulle kunna bidra till studenters akademiska skrivande i högre 

utbildning? 
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 Bakgrund 
I denna del kommer en forskningsbakgrund att ges till området akademiskt 

skrivande. Allra först följer en definition av begreppet följt av två avsnitt som 

ger en bild av gymnasieskolans koppling till det akademiska skrivandet. 

Därefter fokuseras hur den högre utbildningen hanterar studenternas ofta 

bristande skrivkunskaper. De två avsnitten därpå kommer dels att behandla 

studentens egen roll i sin skrivutveckling, dels hur sociala faktorer inverkar på 

studenternas akademiska skrivande. Slutligen följer ett avsnitt som redogör för 

vad lärarstudenter kan om akademiskt skrivande och en avslutande del som 

innehåller de för uppsatsen valda teoretiska utgångspunkterna. 

Definitioner av akademiskt skrivande 
Föreliggande uppsats behandlar – vilket förhoppningsvis redan framkommit – 

fenomenet akademiskt skrivande. Vad detta vida begrepp inrymmer finns det 

dock delade meningar om och en entydig, vedertagen definition av akademiskt 

skrivande saknas. Tvärtom är forskare och skribenter som behandlar ämnet 

överens om att tolkningarna går isär. Detta beror på att det akademiska 

skrivandet ofta fungerar som ett samlande namn för den textproduktion som 

sker inom såväl utbildning som forskning, på såväl humanistiska som natur-

vetenskapliga inriktningar (jämför: Ask, 2007; Løkensgard Hoel, 2008). 

Samtidigt som akademiskt skrivande är svårt att definiera är de flesta överens 

om att det finns en rad saker som akademiska texter har gemensamt. Hellspong 

(2014) menar att likheter går att finna såväl i den vetenskapliga kontext som 

skribenterna arbetar inom, som i den idéstruktur som genomsyrar texterna. 

Vidare menar han att de akademiska texterna ofta har en unison språkform och 

social funktion. Vid sidan av de mer skriftspråkliga likheterna mellan akadem-

iska texter utpekas ofta även strukturen som en viktig sammanlänkande faktor. 

Den vanligast förekommande varianten benämns IMRAD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion). Enligt den här modellen inleds texterna med 

en introduktion som redogör för tidigare forskning inom området och syftet 

med arbetet. Därefter följer en genomgång av vilka metoder som använts för att 

skapa ny kunskap, följt av en resultatdel och slutligen ett avsnitt där de nya 

fynden diskuteras i förhållande till tidigare forskning (jämför: Løkensgard Hoel, 

2008). 

I föreliggande arbete kommer dock en mindre exakt definition av akademiskt 

skrivande att användas (se teoretiska utgångspunkter på sida 13 nedan). När 

Ask (2007) undersökt lärarstudenters akademiska skrivande har hon utgått ifrån 

en definition som innebär att texterna räknas som akademiska om de anpassas 

till krav på: ”språklig klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, 

kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi och anpassning till rådande skrift-

språksnormer” (s. 16). Dessa krav har hon sedan fört samman till tre kategorier: 

kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner och stil- och skriftspråks-

konventioner (s. 17). På sidan 10 nedan finns en genomgång av dessa kategorier. 
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Gymnasieskolan och det akademiska skrivandet 
Sofia Ask (2005c) menar att svenskämnet på gymnasiet har ett betydande ansvar 

i att ge eleverna de förutsättningar som krävs för att kunna skriva akademiskt. 

Trots att fler ämnen i gymnasieskolan inbegriper skrivande argumenterar hon 

för svenskämnets roll och hänvisar till att lärarna i ämnet har en ”oersättlig” 

kunskap om språk (s. 56). Samtidigt pekar hon på att de studenter som hon 

intervjuat inte upplever att de fått med sig tillräckliga kunskaper om akademiskt 

skrivande ifrån gymnasiet. Detta att studenterna saknar tillräckliga kunskaper 

ifrån sin gymnasieutbildning har även uppmärksammats av den norska 

forskaren Dysthe (1995). Hon har undersökt norska studenters skrivande på 

universitetet och funnit att de upplever att det finns en hemlig kod som de måste 

knäcka. Att studenterna uppfattar det akademiska skrivandet som något 

hemligt menar Dysthe beror på att universiteten är dåliga på att explicitgöra hur 

de vill att studenterna ska skriva, samtidigt som studenterna tidigt upptäcker 

att de kunskaper som de fått med sig ifrån gymnasiet inte räcker. 

Trots att Ask (2005c), som vi sett ovan, lyfter fram gymnasiets svensklärare som 

”oersättliga” är hon dock mycket kritisk till vilken förmåga gymnasieskolans 

svenskämne kan tänkas ha att förbereda eleverna på skrivande i högre studier. 

Hon skriver att ”[d]et är naivt att tro att alla med studentexamen [..] ska kunna 

– eller vilja! – skriva akademiskt eller ha någon slags förförståelse om vad 

akademiskt skrivande innebär.” (Ask, 2007, s. 170). Istället menar hon att 

gymnasieskolan bör träna eleverna i att skriva att skriva korrekta och sakliga 

texter med god disposition, få öva på att återge källor med egna ord och träna 

på att tänka kritiskt och analytiskt.  

Den brittiska forskaren Sultan (2013) som har undersökt studenters akademiska 

skrivande i Storbritannien är dock av en delvis annan uppfattning. Han menar 

att studenternas dåliga skrivande inom den högre utbildningen enbart kan 

förbättras om läroplanerna för gymnasiet1 inlemmar vetenskapligt skrivande så 

att dessa kunskaper blir ett obligatoriskt krav. Sultan pekar också på att ett större 

samarbete mellan gymnasieskolorna och universiteten där representanter för 

den högre utbildningen ger uttryck för vad eleverna borde kunna i termer av 

skrivande vore önskvärt.  

Sedan Ask (2007) lade fram sin doktorsavhandling har som bekant en ny 

läroplan för gymnasieskolan presenterats, och i denna har det vetenskapliga 

skrivandet givits en mer framträdande position. Dels är tre svenskkurser 

obligatoriska för alla elever som vill ta ut en högskoleförberedande examen2 

(Skolverket, 2011a). Dels är skrivningarna i kursplanen för Svenska 3 tydliga 

med att kursen syftar till att förbereda eleverna för universitetet och uttrycker 

explicit att det är vetenskapligt skrivande som de ska lära sig: 

                                                 
1 Sultan skriver om secondary schools och pre-universiy education. 
2 Under tidigare läroplan (Lpf 94) var Svenska C – som kan sägas motsvara Svenska 3 – endast 

obligatorisk på samhällsvetenskapsprogrammet (Ask, 2005c, s. 56).  
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Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: [..] 

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär.[..] 

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och 

som behandlar någon aspekt av svenskämnet. (Skolverket, 2011b, s. 176, 

fetstil i original) 

Den nya läroplanen trädde i kraft under höstterminen 2011 varför de första 

gymnasieelever som följt de nya kursplanerna tog studenten våren 2014. Hur 

den nya läroplanen inverkar på nya studenters akademiska skrivande har 

således inte hunnit undersökas ännu. 

Skrivfärdigheter på gymnasiet 
För att få en djupare bild av hur gymnasieskolan arbetar för att förbereda sina 

elever för vidare studier har Ask (2005c) vid sidan av textanalyser och samtal 

med eleverna även intervjuat svensklärare. I dessa intervjuer framkommer att 

lärarna ofta har en vag uppfattning om vad akademiskt skrivande är, och att 

den förberedelse som eleverna får ofta ges i form av träning och genomförande 

av de nationella proven och i skrivandet av projektarbetet. Vid sidan av detta 

verkar ingen specifik träning på att skriva akademiskt förekomma. Ask finner 

också i sitt arbete att det finns en skillnad mellan hur lärarna undervisar på 

teoretiska och praktiska program, där eleverna på de senare generellt ges 

mindre skrivträning.  

Att det finns skillnader mellan hur olika lärargrupper arbetar med skrivande 

rent allmänt och vetenskapligt skrivande mer specifikt har även Bergström 

(2007) noterat. I en rapport om svenskämnet på gymnasiet och högskolan fann 

hon att yngre lärare i betydligt större utsträckning än äldre undervisade i 

akademiskt skrivande. Skillnaderna mellan gruppen äldre och yngre lärare var 

så markanta att rapportförfattaren beskriver det som ett paradigmskifte, och 

pekar på en förändrad lärarutbildning som den troligaste förklaringen.  

Som vi sett ovan visar Ask att gymnasielärare i stor utsträckning lyfter fram de 

nationella proven som en viktig del av den förberedelse som gymnasieeleverna 

ges inför skrivandet på universitetet. Men vilka kunskaper visar då eleverna i 

dessa prov? Östlund Stjärnegårdh (2006) har undersökt hur gymnasisterna 

hanterar sina källor i det nationella provet och finner att kunskaperna varierar. 

I fler än hälften av de 55 analyserade texterna används källor utan att hänvis-

ningar görs, men samtidigt är det bara sex texter som helt saknar källhän-

visningar. Detta beror på att flera texter på ett eller flera ställen redovisar sin 

källa, men därutöver också använder källan utan att redogöra för det. I 

genomgången finner Östlund Stjärnegårdh att denna typ av ”stöld” är vanligare 

ju högre betyg dess författare belönats med. Bland texterna som bedömts med 

MVG innehåller hela 70 procent oredovisad källanvändning.  

En annan doktorand som ägnat sig åt gymnasisters skrivande är Nyström 

(2000). I sin avhandling klarlägger hon att eleverna får skriva en rad olika genrer 
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under sin gymnasietid, och att rent faktaredovisande texter tillsammans med 

vad hon kallar utredande texter utgör viktiga grundstenar till att eleverna senare 

lär sig skriva rapporter, som i relativt stor utsträckning påminner om akademisk 

text. Samtidigt pekar hon dock på att det långt ifrån är alla elever som på ett bra 

sätt använder de genrespecifika dragen i sina texter. Vid sidan av att likt 

Östlund Stjärnegårdh peka på ett bräckligt användande av referenser menar 

Nyström att eleverna i stor utsträckning återger ”sitt eget kunnande” (s. 128). 

Vad gäller rapportskrivandet finner hon att majoriteten av studenterna 

använder genrens formaliarubriker (såsom: inledning, syfte, resultat etc.) men att 

det är få som använder dem på ett adekvat sätt. Dels menar Nyström att 

kopplingen mellan formaliarubrikerna och texten är svag, dels pekar hon på att 

många elever uppfattar rubrikerna som frågor som sedan besvaras i texten. 

Den högre utbildningen och det akademiska 
skrivandet 
Det faktum att studenternas akademiska skrivande har försämrats under de 

senaste decennierna har inte gått universiteten förbi. I en rad vetenskapliga 

texter har detta undersökts och ett stort fokus har legat på vilken roll som 

universiteten spelar och kan spela.  

Två av dem som undersökt hur universiteten kan arbeta för att förbättra 

amerikanska studenters skrivande är de amerikanska forskarna Carter och 

Harper (2013). I en artikel presenterar de en rad förslag som kan sägas vara av 

två olika karaktärer. Dels menar författarna att högre krav bör ställas på 

studenterna. Förväntningarna på deras skrivande måste höjas, och vid sidan av 

betyg på kurser och inlämnade uppgifter bör lärarna också ange hur bra varje 

enskild student presterar jämfört med övriga i klassen. Dels framhåller Carter 

och Harper att studenterna måste ges mer stöd i sitt skrivande. Universiteten 

bör införa mer intensiva skrivkurser när studenterna kommer till den högre 

utbildningen och rättande lärare måste bli tydligare på att ge feedback till 

studenterna om vad de gjort för fel i sina uppgifter.  

Återkoppling ifrån lärarna 
Att respons ifrån lärarna uppskattas av studenterna framkommer i även 

Blückerts (2010) doktorsavhandling, i vilken hon undersökt lärares feedback på 

juridikstuderandes texter. Det som skribenterna framför allt värdesätter är när 

kommentarerna är ”uttömmande, tydliga och konkreta” (s. 254). Dessvärre visar 

Blückert i sitt arbete att det långt ifrån alltid är så responsen ser ut. Istället målar 

hon upp en bild av svårtolkade lärarkommentarer som saknar förslag på hur 

texten skulle kunna bli bättre. I avhandlingen för hon också ett resonemang om 

att detta skulle kunna vara en medveten pedagogisk strategi ifrån lärarnas sida, 

i syfte att uppmuntra studenterna till att själva söka en lösning.  

Två andra tänkbara problem med lärarnas återkoppling på studenttexter fram-

kommer i Blückerts avhandling. Det första är att lärarna med mycket få undan-

tag enbart kommenterar fel eller brister i studenternas texter, och utelämnar de 
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positiva aspekterna. Det andra är att den feedback som ges sällan behandlar 

texternas helhet, utan istället avser ord och uttryck. Denna noggrannhet för 

detaljer förklaras dock med att de texter som skrivs ska tillhöra den exakta 

juridiska skriftkulturen, vilket eventuellt gör att iakttagelsen inte stämmer 

överens med hur lärares kommentarer ser ut på andra utbildningar.  

Träning på universitetet 
Ett annat sätt som universiteten kan arbeta på för att hjälpa eleverna till ett 

vetenskapligt skriftspråk är genom att låta dem träna på förmågor som hänger 

samman med akademiskt skrivande. Blåsjö och Strand (2005) påpekar att detta 

redan sker i viss utsträckning men att behovet är större. Som exempel på vad 

författarna menar att studenterna behöver träna ytterligare på nämns kritiskt 

tänkande och vetenskaplig metod. Dessa förmågor, skriver författarna, skulle 

med fördel kunna tränas praktiskt, genom att studenterna exempelvis engage-

ras i att genomföra mindre undersökningar i projekt som institutionen driver.  

Ett område som ofta hamnat i skuggan av rena skrivfärdigheter är studenternas 

vetenskapssyn. När Bergman och Olsson Jers (2014) genomförde en kvalitativ 

undersökning av hur högskolestudenter diskuterar vetenskapliga texter fann de 

att många studenter är kritiska till forskning och forskare. Bland annat anser de 

studerande att språket är torrt och otillgängligt och jämför det med en litterär 

författares prosa. Studenterna uttrycker också kritik mot att forskarna refererar 

till egna arbeten, och menar att de slutsatser som dras är ”flummiga” (s. 43). De 

båda författarna menar att detta är problematiskt eftersom vetenskapen är den 

högre utbildningens grundsten, och framför i artikeln att lärarna i den högre 

utbildningen borde hjälpa studenterna att få syn på säregna drag i de 

vetenskapliga texterna och därigenom skapa en bättre förståelse för varför 

akademiska texter ser ut som de gör. Genom detta tilltag menar Bergman och 

Olsson Jers dels att de studerandes kritiska inställning till vetenskap kan 

motverkas, dels att studenternas eget skrivande kan förbättras.  

Skrivstugor 
Ett ytterligare sätt på vilket universitet och högskolor kan bidra till sina 

studenters akademiska skrivande är genom att inrätta en skrivstuga eller 

textverkstad dit studenterna kan komma och få hjälp med sina texter.  

Ett sådant skrivstugeprojekt beskriver Lindgren (2005). Projektet genomfördes 

på Växjö Universitet och innebar vid sidan av stöd till studenterna även att 

universitetslärare utbildades för att bättre kunna möta studenternas behov. 

Dessvärre skriver Lindgren att inga resultat av skrivhjälpen har sammanställts, 

varför det är svårt att dra några slutsatser av vad den inneburit för studenternas 

vidkommande.  

Någon som däremot undersökt vad skrivhjälp kan innebära för studenter är 

Magnusson (2011), som analyserat en skrivkurs som gavs parallellt med 
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lärarutbildningen. Magnusson granskade fyra specifika områden som under-

visade på skrivkursen (referenser, referatmarkörer, metaspråk och garderingar) 

och fann att studenterna visserligen i viss utsträckning använde sig av sina nya 

färdigheter men att detta skedde mindre grad än önskat. För att skrivhjälpen ska 

få ett större genomslag i studenternas texter menar Magnusson, utifrån den 

återkoppling som givits på projektet, att studenterna borde få mer individ-

anpassad hjälp som utgår ifrån de texter som studenterna själva håller på att 

skriva. 

Studentens egen roll i att lära sig akademiskt 
skrivande 
På universitetet vilar ett större ansvar på studenterna jämfört med vad som är 

fallet i tidigare skolformer, och så även vad gäller att tillägna sig ett akademiskt 

skrivspråk.  

Flera författare pekar på vikten av att ta hjälp av andra studenter i sin omgivning 

för att lyckas med sitt skrivande (se exempelvis Hattie, 2009). Tilltaget innebär 

helt enkelt att studenter läser och kommenterar varandras texter för att därmed 

utvecklas. Carter och Harper (2013) kallar tillvägagångssättet för peer editing för 

att påvisa att metoden liknar det förhållningssätt som vetenskapsmän använder 

sig av när de ska publicera sina skrifter. Blåsjö och Strand (2005) som också 

rekommenderar att ta hjälp av andra studenter tillägger att den läsande 

kamraten helst bör ha studerat inom samma ämnesområde eftersom normerna 

mellan institutioner kan variera.   

Samtidigt är långtifrån alla elever förtjusta i tanken på att arbeta med kamrat-

respons. När Ask (2007) har intervjuat studenter om metoden ställer sig flertalet 

kritiska. De argument som studenterna främst lyfter fram är att det är känsligt 

att ge och ta emot respons, och att det därtill är svårt att lita på att den feedback 

man får är korrekt. Även Rogström (2013) som gjort en samtalsanalytisk 

undersökning av hur en grupp studenter diskuterar en text som en av dem 

skrivit, ställer sig tveksam till hur väl kamratfeedback fungerar. Ett liknande 

arbetssätt, att skriva i grupp, upplevs enligt Ask (2007) av studenterna innebära 

samma problem. 

Även om lärarinitierade samarbeten runt en text alltså framstår som opopulärt 

bland lärarstudenterna i Asks (2007) undersökning verkar de trivas bättre med 

att vända sig till vänner eller den egna familjen för att få hjälp. Det är dock inte 

alla studenter som har ett nätverk som kan bistå dem i akademiskt skrivande. 

Detta har Ask (2005b) pekat på i en tidigare studie, där hon funnit att särskilt 

manliga studenter som gått på praktiska gymnasieprogram ofta saknar dessa 

till synes välbehövliga kontakter.  

En annan väg till det akademiska skrivandet som Blåsjö och Strand (2005) lyfter 

fram när de presenterar vad studenterna själva kan göra, är att vända sig till 

någon av de handböcker som finns i ämnet. I Asks (2007) studentintervjuer 

framkommer dock att det är få studenter som använder den här sortens böcker. 
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Hon pekar istället på att flera av informanterna inte ens hade läst de böcker som 

stod uppskrivna som obligatorisk kurslitteratur. 

Sociala faktorer 
Vid sidan av de mer kunskapsrelaterade områden som hittills framför allt 

redogjorts för lyfter en del forskare även fram sociala faktorers betydelse för 

studenternas skrivande.  

En av de författare som på ett tydligt sätt pekar på sociala faktorer är Blåsjö 

(2004) som också har skrivit en doktorsavhandling på akademiskt skrivande. I 

detta arbete har hon undersökt texter av studenter som läser nationalekonomi 

respektive historia utifrån teorin att lärande är beroende av samspel med andra 

människor och enbart sker i sin kontext. Denna infallsvinkel föranleder henne 

att dra slutsatser som att de kunskaper som studenterna har med sig ifrån 

gymnasiet delvis måste tränas igen eftersom de studerande inte vet ”när och hur 

de bör användas i den nya miljön” (s. 294). Blåsjö framhåller också i samma text 

att studenterna behöver träna exempelvis kritiskt tänkande tillsammans med 

sina lärare för att därigenom socialiseras in i den nya praktiken. Att denna syn 

på lärande ger universitet och högskolor ett stort ansvar för studenternas 

skrivande behöver knappast påtalas. 

Även Ask (2007), som i sina arbeten med akademiskt skrivande arbetat utifrån 

en teori om stadieövergångar, pekar på att det sociala spelar en stor roll. Hon 

menar att de lärarstudenter som deltar i hennes undersökning räknar upp saker 

som stress, dålig motivation, låg självkänsla och småbarn som hinder för sitt 

skrivande. Att den grupp av studenter som söker sig till högskolan blir större 

och mer mångfacetterad menar även hon innebär att ett större ansvar bör läggas 

på universiteten vad gäller att sänka trösklarna för de nyintagna studenterna 

(Ask, 2007; Ask & Sandblad, 2003). 

Lärarstudenters akademiska skrivande 
Sofia Ask har skrivit såväl sin licentiat- (2005c) som sin doktorsavhandling 

(2007) på temat akademiskt skrivande med ett fokus på övergången ifrån 

gymnasieskolan till universitetet. Studenterna som varit föremål för hennes 

intresse har studerat till lärare, och genom sina arbeten har hon i stor 

utsträckning kartlagt såväl lärarstudenternas skrivande på universitetet som 

vilka problem de möter när de träder in i den högre utbildningen. Samtidigt har 

hon av begripliga orsaker inte kunnat omfamna alla infallsvinklar på det 

akademiska skrivandet. En djupare analys av hur lärarstudenterna uppfattar 

vilken roll gymnasiesvenskan spelat för deras skrivande och vilken roll 

svenskämnet på gymnasiet enligt studenterna skulle kunna spela – vilket 

föreliggande uppsats ämnar undersöka – har hon exempelvis inte gjort. 

Som tidigare nämnts har Ask i sina arbeten runt lärarstudenters akademiska 

skrivande utgått ifrån tre olika kategorier för att analysera studenttexter. Till en 

början kallade hon dessa för operationell, diskursiv och kritisk kompetens (se ex. 

Ask, 2005a; Ask, 2005c), men i den doktorsavhandling som hon lade fram två år 
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senare bytte hon benämning på kategorierna och kallar dem istället för 

medvetenhet om allmänna skrivkonventioner och stilnormer, kunskap om akademiska 

textkonventioner samt kritisk-analytisk kompetens (Ask, 2007). I samtliga arbeten 

pekar hon på att hennes termer är egna översättningar av Greens literacy-

begrepp (se exempelvis 2005c, s. 26 och 2007, s. 36). Förutom att terminologin 

förändrats har Ask också gått ifrån att betona att alla kategorierna är lika viktiga 

till att istället skriva fram den kritisk-analytiska kompetensen som viktigast.  

I det följande följer en kort genomgång av dessa tre kategorier och hur 

lärarstudenternas skrivande har värderats utifrån dem. Ask har både analyserat 

texter av nyblivna lärarstudenter på universitetet och av de som snart genomfört 

sina utbildningar. Fokus i de kommande avsnitten kommer att ligga på de nya 

lärarstudenterna (hädanefter: studenterna).  

Kritisk-analytisk kompetens 
Till den första kategorin, kritisk-analytisk kompetens, för Ask (2007) förmågorna 

att i skrift kunna ifrågasätta sina källor (alteritet3), uttrycka vad texten ämnar 

göra (metatext och språkhandling) samt att skriva fram eller dölja den personliga 

rösten. Överlag uppvisar de nya studenterna enligt Ask en låg grad av dessa 

kritisk-analytiska kompetenser, men även de mer erfarna studenterna uppvisar 

vissa svagheter.  

Den första delförmågan av kategorin, alteritet eller ifrågasättande, menar Ask 

(2007) saknas hos de nya studenterna, vilket bland annat märks genom att 

andras tankar och åsikter redovisas i texterna utan att studenterna tar ställning 

för eller emot dem. Därtill återfinns metatext och språkhandlingar enbart på ett 

ställe i en av de nya studenternas texter. De metatexter som Ask letat efter är de 

som beskriver vad skribenten avser göra i sitt arbete, som exempelvis ”[i] denna 

artikel skall jag utreda/diskutera/resonera” (s. 38). Samtidigt skall dock påpekas 

att Ask finner att retoriska frågor i de nya studenternas texter används med en 

liknande funktion. 

Vad gäller den personliga rösten är de mer erfarna studenterna bättre på att 

dölja denna. Bland annat använder de då passivformer, men Ask (2007) menar 

trots detta att ett överbruk av det indefinita pronomenet man ses hos somliga 

studenter. De nya studenterna är sämre på att dölja den personliga rösten och 

flera skribenter använder pronomenet jag i stor utsträckning.  

Kunskap om akademiska textkonventioner 
Under den andra kategorin, kunskap om akademiska textkonventioner, undersöker 

Ask (2007) de tre fenomenen referat, referenshantering och citat.  

                                                 
3 Alteritet förklarar Ask (2007) som ”uttryck för motsättning, presumtiv konflikt och 

ifrågasättande” (s. 37), vilket enklare uttryckt innebär att skribenterna positionerar sig i sina 

texter genom att exempelvis ställa sig kritisk till en källa. 
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Den första av dessa, vilken Ask benämner referat, innehåller i hennes tolkning 

två olika förmågor. För det första handlar det om i vilken utsträckning skribent-

erna har valt relevanta avsnitt i de källor de använt sig av, och i vilken mån de 

återgett dessa korrekt. För det andra undersöker Ask också de referatmarkörer 

som skribenterna använder för att hänvisa till en text i syfte att se om de är 

värderande. Hos de nya studenterna plagierar4 fyra av fem de källtexter som de 

använder, vilket innebär att de inte återgivits med egna ord. Referatmarkörer 

användes i liten utsträckning och ofta felaktigt. De mer erfarna studenterna 

använder referatmarkörer i stort sett korrekt, men hänvisningarna leder sällan 

längre än till det ställe där författaren presenterar sin tanke och sällan längre in 

i källtexten där författaren utvecklar sitt resonemang. Ask menar att käll-

användningen är alldeles för ytlig.  

När Ask (2007) därefter granskat referenshanteringen har hon dels tagit hänsyn 

till att hänvisningar gjorts där det behövts, dels till om de gjorts på ett för 

läsbarheten bra sätt. Även här skiljer sig de båda studentgrupperna åt. Medan 

de mer erfarna studenterna är närmast nitiska i sitt refererande vilket därmed 

riskerar att försvåra läsningen har de nya studenterna som tidigare nämnts få 

hänvisningar. 

De av Asks (2007) resultat som här presenterats om lärarstudenternas referens-

hantering ligger helt i linje med vad som ovan återgetts om Östlund 

Stjärnegårdhs (2006) och Nygårds (2000) undersökningar om gymnasisters 

skrivande. 

Slutligen har som en del av de akademiska skrivkonventionerna citat 

analyserats. I Asks (2007) undersökning har detta skett utifrån hur citaten utförts 

och i vilken funktion de tagits med i texten. Även om de nya studenterna har 

större problem att korrekt markera sina citat, framstår det som att båda student-

grupperna har liknande problem med urvalet. Även de mer erfarna student-

erna, menar Ask, använder citat som framför allt fungerar som dekoration och 

missar tidvis att göra källhänvisningar.  

Medvetenhet om allmänna skrivkonventioner och stilnormer 
Den tredje och sista kategorin i Asks (2007) analys av lärarstudenters 

akademiska skrivande berör deras skriftspråk. Framför allt har texternas 

funktion undersökts. Så väl ord- som stilval har gåtts igenom för att kunna 

bedöma om en text ”fungerar i akademiska sammanhang” (s. 41) som hon 

uttrycker det.  

Vad gäller de nyare studenterna menar Ask (2007) att studenternas texter ”i 

bästa fall [präglas av en] acceptabel ytspråklig kompetens” (s. 85), men under-

känner samtidigt flera av studenternas texter som för dåliga rent skriftspråkligt. 

                                                 
4 Ask (2007) för ett relativt långt resonemang om plagiering och avskrift i sina arbeten, där hon 

pekar på forskning som stödjer teorin att avskrifterna skulle kunna vara ett steg i skribenternas 

utveckling eftersom individer lär sig genom att härma andra (s. 157ff.). På grund av denna 

inställning skiljer hon också på avskrift och plagiat (s. 60) vilket dock inte görs här. 
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Ett antal år på universitetet verkar dock bidra till skriftspråket, för hos de mer 

erfarna studenterna framstår språket i väsentligt mindre grad som ett problem. 

Att den skriftspråkliga förmågan har förbättrats så mycket under studietiden 

menar Ask – med sin sociokulturella utgångspunkt – beror på att studenterna 

läst och bearbetat stora mängder akademisk text att ”språkliga konventioner i 

de flesta fall har blivit internaliserade” (s. 145).  

Sammanfattningsvis kan sägas om Asks (2007) analyser av lärarstudenters 

akademiska skrivande att de nya studenterna enligt henne presterar för dåligt i 

samtliga av hennes tre kategorier, medan de studenter som är i slutet av sin 

utbildning till stora delar har tillägnat sig ett välfungerande akademiskt 

skriftspråk. 

Teoretiska utgångspunkter 
Vid sidan av den språkvetenskapliga forskning som återgivits ovan kommer 

ytterligare en teoretisk utgångspunkt att användas. Denna innebär kortfattat att 

det akademiska skrivandet i detta arbete kommer att betraktas som en genre.  

I skolans skrivundervisning har på senare tid flera olika pedagogiska inrikt-

ningar med fokus på genrer vuxit fram. I detta arbete kommer dock ingen 

fördjupad analys eller genomgång av olika genreskolor att göras. Syftet är inte 

heller att koppla arbetet till någon enskild genreskola. Istället kommer en för de 

olika genreskolorna gemensam utgångspunkt att användas, nämligen att en 

genre kan sägas utgöras av olika beståndsdelar, och att en text enbart kan sägas 

tillhöra en genre om den uppfyller vissa krav. Gibbons (2010) menar exempelvis 

att en genre har ”ett specifikt syfte [.. ,] sin egen struktur [.. och] specifika 

språkliga drag” (s. 83). Detta innebär att en texts funktion och dess likheter med 

andra texter är det som avgör till vilken genre den hör, oavsett vad författaren 

väljer att rubricera den som (jämför: Holmberg 2008). 

Invändningar mot genrebegreppet 
Att behandla akademiskt skrivande som en genre kan av åtminstone två skäl 

vara problematiskt. Dels används begreppet inom en rad olika områden varav 

litteraturvetenskapen med exempel som epik och dramatik och språkvetenskapen 

med exempel som ledare och recension sannolikt är de vanligaste varianterna (se 

Ledin, 1996 för en forskningsöversikt). Detta breda användande av begreppet 

riskerar att innebära att användandet av det skapar mer förvirring än klarhet. 

Dels är det, vilket framställts i denna uppsats genomgång av olika definitioner 

av det akademiska skrivandet (se sida 4 ovan), tveksamt om det är lämpligt att 

klassificera det akademiska skrivandet som en genre, snarare än en rad olika 

genrer. Dessa invändningar till trots finns det dock goda skäl för att just se det 

akademiska skrivandet som en genre vilket ska argumenteras för nedan. 

Akademiskt skrivande som en genre 
Att begreppet genre används flitigt inom en rad olika områden och med minst 

lika många innebörder är helt klart ett problem. Samtidigt kan detta lösas genom 
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en klar definition av vad som avses. I detta arbete kommer en tolkning av 

begreppet genre som liknar den som Holmberg (2008) gör att användas. Han 

skiljer i sin analys av två genreskolor, Sidneyskolan och nyretoriken, på deras båda 

till formen identiska genrebegrepp genom att i sin översättning byta det svenska 

begreppet på Sydneyskolans genre till textaktivitet. Hans argument för detta är 

att en genre är något som ska kunna beskriva en hel text (så som: kåseri eller 

recept). Det han kallar för textaktivitet är istället något som skulle kunna 

förklaras som olika språkhandlingar (exempelvis: beskrivning eller ställnings-

tagande), av vilka flera kan förekomma i samma text. Att Holmberg valt att 

tillföra nya begrepp till genreskolan lär knappast räcka för att räta ut alla oklar-

heter runt begreppet genre, men det hjälper i alla fall något. När akademiskt 

skrivande i detta arbete betraktas som en genre är det texterna som helhet som 

avses och inte enskilda textaktiviteter.  

En annan tänkbar kritik mot att se det akademiska skrivandet som en genre är 

som vi sett ovan att det vetenskapliga skrivandet ser olika ut inom olika ämnen 

och discipliner och därför i sådana fall borde ses som en rad olika genrer. Denna 

kritik kan bemötas på två olika sätt. För det första genom att vända sig till 

tidigare forskning som pekar på att användandet av en genreteori visat sig 

gynnsam när nya studenter ska lära sig akademiskt skrivande (se exempelvis 

Hyland, 2008; Wingate, 2010). För det andra, och mer relevant för detta arbete, 

genom att slå fast att de likheter som ändå finns mellan olika akademiska genrer 

(se sida 4 ovan) i sig kan sägas utgöra en egen genre av minsta gemensamma 

nämnare. Det är på detta sätt som det akademiska skrivandet kommer att ses 

som en genre i föreliggande arbete. Eftersom det som undersöks i denna uppsats 

är det akademiska skrivandet kopplat till svenskundervisningen på gymnasiet 

är det snarare en fördel att det är de minsta gemensamma nämnarna som 

fokuseras. Det som gymnasiesvenskan skulle kunna bidra med till elevernas 

akademiska skrivande bör rimligen vara just basala kunskaper som går att 

använda inom vilken institution eller ämnesinriktning som gymnasieeleverna 

än väljer.  

Centrala aspekter av akademiskt skrivande 
När det akademiska skrivandet ses som en genre följer alltså enligt teorin att en 

rad kriterier måste uppfyllas för att en text ska räknas som akademisk. Exempel 

på vad dessa kriterier skulle kunna utgöras av kan hämtas ifrån den litteratur-

genomgång som redogjorts för ovan, och kan sammanfattas som att en aka-

demisk text bör präglas av: ”språklig klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, 

objektivitet, kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi och anpassning till 

rådande skriftspråksnormer” (Ask, 2007, s. 16). Till dessa krav kan framför allt 

två områden som berörs mycket i forskningen läggas till, nämligen den för 

akademiska texter speciella strukturen (se: Ask, 2007; Hellspong, 2014; 

Løkensgard Hoel, 2008; Nyström, 2000) och den specifika användningen av 

källor (se: Ask, 2007; Nyström, 2000; Östlund Stjärnegårdh, 2006). 
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 Metod 
Som nämnts ovan är syftet med föreliggande arbete att ge en bild av hur 

lärarstudenter ser på kopplingen mellan svenskämnet på gymnasiet och det 

akademiska skrivandet i den högre utbildningen. För att undersöka detta har 

två olika datainsamlings- och analysmetoder använts5. Den första av dessa har 

varit en enkätstudie som genomförts för att dels åstadkomma en mer kvantitativ 

belysning av hur lärarstudenter ser på gymnasiesvenskans roll för deras aka-

demiska skrivande. Dels har denna första studie fungerat som ett underlag för 

urvalet av informanter till den andra, kvalitativa undersökningen. Dessa båda 

delundersökningar kommer i det följande att gås igenom i tur och ordning, 

varefter ett kort avsnitt om etiska riktlinjer följer.  

Enkätundersökningen 
För att undersöka hur lärarstudenterna som grupp ser på sitt akademiska 

skrivande har en enkätundersökning genomförts med sammanlagt sjuttio 

deltagare. Enkäterna har delats ut i totalt fyra klasser i samband med lärarledd 

undervisning på Mittuniversitet. Valet av universitet har dels gjort med hänsyn 

till att det i arbetet med denna uppsats inte varit möjligt att få till ett represent-

ativt urval, varför ett målinriktat istället valts. Dels har lärarstudenter vid 

Mittuniversitet varit av intresse eftersom detta medger en vidare användning 

av den insamlade empirin (se fotnot 5). Av de närvarande studenterna valde 

samtliga att besvara enkäten.  

För att underlätta jämförelser mellan föreliggande arbete och den rapport som 

Bergström (2007) skrivit (se nedan) har de frågor om bakgrundsvariabler som 

hon använt sig av legat till grund för frågorna med samma syfte i detta arbete. 

Detta innebär att den första delen av den enkät som använts här (se Bilaga 1) till 

stora delar är identisk med de tolv första frågorna i Bergströms studentenkät 

(2007, s. 252ff.). Vid sidan av de rent layoutmässiga skillnaderna, består olik-

heterna i att vissa frågor har omformulerats och att ordningen mellan frågorna 

delvis har förändrats.  

Deltagare 
Sammanlagt har 70 studenter svarat på enkäten. Av dessa har 21 under sin 

gymnasieutbildning gått på ett praktiskt program, medan resterande 49 gick en 

teoretisk utbildning. Av deltagarna är drygt fyra av fem kvinnor, och närmare 

tre femtedelar har minst en förälder med högskoleutbildning.  

31 av studenterna har tagit studenten 2010 eller senare, medan 38 avlagt examen 

tidigare. En av informanterna har inte angett examensår. I analysen av enkäten 

har de studenter som angivit att de tagit sin examen 2010 eller senare förts 

                                                 
5 De data som samlats in under arbetet med uppsatsen kommer eventuellt även att användas i ett 

annat projekt om akademiskt skrivande, varför en del av de enkät- och intervjufrågor som ställts 

(se Bilaga 1 och 2) inte faller inom ramen för föreliggande uppsats.  
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samman till en grupp av yngre studenter, medan de som angivit att de avlagt 

sin studentexamen tidigare än 2010 har kallats äldre studenter. Medelvärdet på 

studenternas examensår är 2009, och medianen 2007. I Tabell 1 nedan ses en 

sammanställning av deltagarnas bakgrundsvariabler. 

Tabell 1. Sammanställning av relevanta bakgrundsvariabler hos enkätstudiens deltagare. 

Bakgrundsvariabel Antal (n=70) Andel 

Kvinnor 58 83 % 

Någon förälder med högre utbildning 40 57 % 

Studentexamen de senaste tio åren 48 70 % 

Yngre studenter (examen 2010 eller senare) 31 44 % 

Äldre studenter (examen 2009 eller tidigare) 38 54 % 

Annat modersmål än svenska 2 3 % 

Studieförberedande program på gymnasiet 49 70 % 

   

Deltagarnas bakgrundsvariabler i jämförelse 
För att sätta in dessa bakgrundsvariabler i ett sammanhang kan en jämförelse 

med Bergström (2007) och Bertilsson, Börjesson och Broady (2008) göras. När 

Bergström (2007) undersökte skillnaderna mellan svenskämnet på gymnasiet 

och universitetet intervjuade hon 167 studenter varav en majoritet var lärar-

studenter. Bland hennes respondenter var drygt 80 procent kvinnor, ungefär sex 

av tio hade uppgivit att någon förälder hade en högre utbildning och närmare 

80 % hade läst ett studieförberedande program på gymnasiet. I Bertilsson, 

Börjesson och Broadys (2008) rapport där bakgrundsvariabler hos lärar-

studenter vid samtliga lärosäten i Sverige undersöktes fann de att knappt 80 % 

av dem var kvinnor och att drygt hälften av dem hade minst en förälder med 

eftergymnasial utbildning.  

Vidare framkom i Bergströms (2007) undersökning att 70 procent av student-

erna hade tagit sin studentexamen inom tio år ifrån det att enkätstudien 

genomfördes. En större skillnad som framkommer mellan deltagarna i 

Bergströms och föreliggande undersökning är antalet deltagare med ett annat 

modersmål än svenska. Av hennes informanter angav drygt 90 procent att de 

hade svenska som förstaspråk, medan endast två av de sjuttio deltagarna i 

denna uppsats enkätstudie hade ett annat modersmål än svenska. Skillnaden 

kan sannolikt delvis förklaras av att inga studenter som läste svenska som 

fristående kurs svarade på enkäten (jämför: Bergström, 2007).  

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att gruppen som deltagit i denna uppsats 

enkätundersökningen till stora delar är lik den större grupp av framför allt 

lärarstudenter som medverkat i Bergströms (2007) undersökning, och att 

bakgrundsvariablerna även stämmer väl överens med dem som Bertilsson, 

Börjesson och Broady (2008) funnit för lärarstudenter generellt. Det går av dessa 
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jämförelser inte att dra några säkra slutsatser om att deltagarna i föreliggande 

uppsats enkätstudie skulle vara representativa för hela landets lärarstudenter, 

men att bakgrundsvariablerna i de båda grupperna liknar varandra i så stor 

utsträckning pekar på att uppsatsens externa reliabilitet är relativt hög och att 

det därmed med viss säkerhet går att dra generella slutsatser utifrån uppsatsen 

(jämför: Bryman, 2011).  

Analys av resultaten 
Efter att enkäterna samlats in har de scannats och sammanställts i Microsoft 

Excel. Varje fråga har givits en egen kolumn och varje deltagare en egen rad i 

databasen. Frågorna har sedan gåtts igenom en efter en och antalet informanter 

per svarsalternativ har noterats. För flervalsfrågorna har vid sidan om detta 

förfaringssätt även de respektive grupperna äldre och yngre studenters svar 

noterats. Endast i ett fall har detta resultat presenterats i uppsatsen (se Diagram 

1 på sidan 23) eftersom skillnaderna mellan grupperna i flera fall varit för små 

för att vara relevanta. 

I sammanställningen av enkätfråga 19 har varje förslag på innehållsområde 

behandlats som en enskild fråga och alltså ställts upp i en enskild kolumn i data-

basen. I redovisningen av resultaten har delområdets titel matats in tillsammans 

med antal svarande studenter för de fyra alternativen i Microsoft Words 

diagram ”staplad liggande fraktionsstapel”. Resultatet av detta kan ses i 

Diagram 2 på sidan 30. 

Den tjugonde enkätfrågan innebar att studenterna ombads att rangordna vilka 

av de fem delmoment av de akademiska skrivandet som de ansåg vara viktigast. 

Instruktionerna innebar att studenterna skulle ange siffrorna ett till fem framför 

det område som de ansåg viktigast till och med en femma framför det som de 

ansåg var det femte viktigaste. Svarsfrekvensen på denna fråga har varit 

väsentligt lägre än på övriga frågor. Dels har somliga satt ut samma siffra för 

samtliga innehållsområden, dels har somliga missat att gå tillbaka till tabellen 

för att sätta ut sina siffror. Sammanlagt har 50 av de 70 respondenterna svarat 

på frågan.  

När svaren på den tjugonde frågan sammanställts har den prioritering som 

lärarna har gjort har räknats om till poäng. Att rangordningen sett ut på ett sätt 

och sammanställningen på ett annat beror på att såväl uppgiften som dess 

resultat försökt göras så intuitivt som möjligt för såväl deltagarna i 

undersökningen som läsarna av uppsatsen. Det innehållsområde som lärar-

studenterna prioriterat som viktigast har fått fem poäng, medan det femte 

viktigaste området har fått en poäng. I Tabell 2 nedan redogörs för hur 

informanternas prioriteringar omvandlats till poäng. De olika innehållsdelarnas 

poäng har räknats samman, och presenteras i Tabell 7 på sidan 33. 
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Tabell 2. Redovisning av hur lärarnas rangordningssvar omvandlats från prioritering till poäng. 

Prioritering Kommentar Poäng 

1 Allra viktigast 5 

2 Näst viktigast 4 

3 Tredje viktigast 3 

4 Fjärde viktigast 2 

5 Femte viktigast 1 

   

Analysen av enkätens öppna frågor har inneburit att de svar som informanterna 

givit har sorterats i olika kategorier. Eftersom olika informanter har angivit olika 

många svar på de öppna frågorna gjordes en bedömning om att inga kvantita-

tiva beräkningar var meningsfulla att göra. Istället har informanternas svar på 

de öppna frågorna redovisats som exempel i resultatdelen. 

Intervjuundersökningen 
För att mer noggrant kunna undersöka hur lärarstudenterna ser på gymnasie-

svenskans roll för deras akademiska skrivande och vilken roll som ämnet skulle 

kunna spela för detta har även en kvalitativ undersökning genomförts. Detta i 

form av sex semistrukturerade intervjuer. Nedan följer en närmare genomgång 

av hur detta gått till. 

Deltagare 
Som ovan nämnts har enkäten vid sidan av ren datainsamling även fungerat 

som ett sätt att göra ett kontrollerat urval till de intervjuer som genomförts. På 

enkätens första sida (se Bilaga 1) fanns möjlighet för deltagarna att ange sina 

kontaktuppgifter ifall de var intresserade av att ställa upp i en intervju om 

akademiskt skrivande. Av de 70 deltagare som besvarade enkäten angav 16 

studenter att detta var intressant. Av dessa 16 potentiella informanter har sex 

stycken valts ut till intervjuerna. När urvalet gjorts har hänsyn dels tagits till 

vilket år som deltagaren tagit studenten, dels till de tre övriga bakgrunds-

faktorerna: kön, vilket program studenten gått på gymnasiet (teoretiskt/ 

praktiskt) samt om informanten har någon förälder med universitetsutbildning. 

Syftet med detta tillvägagångssätt har dels varit att finna studenter som relativt 

nyligen tagit studenten, och dels skapa ett urval av informanter till intervjuerna 

som i så stor utsträckning som möjligt speglar den grupp som besvarat enkäten 

och därmed liknar den grupp som Bergström (2007) beskrivit. 

I den grupp som slutligen formerades är fem av sex deltagare kvinnor (88 %). 

Två tredjedelar (67 %) av informanterna har gått på ett studieförberedande 

program, och lika många har minst en förälder med högskoleutbildning. Såväl 

medelvärdet som medianen för studenternas examensår är 2012. För att 

underlätta läsningen har informanterna givits fiktiva namn med initialerna A-F. 

Ordningen som informanterna presenteras i är dock helt godtycklig. Tilltaget 
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med alfabetiskt sorterade namn syftar till att underlätta läsningen och göra det 

enklare att koppla samman respondenternas utsagor med deras respektive 

bakgrundsvariabler. I Tabell 3 nedan presenteras intervjuundersökningens 

deltagare tillsammans med de bakgrundsvariabler som beaktats i urvals-

processen. 

Tabell 3. Sammanställning av intervjudeltagarnas bakgrundsvariabler, samt information om hur intervjun 

genomförts, hur lång den var och hur lång den transkriberade texten är. 

Fingerat 
namn Kön Ex. år 

Studieförb. 
program 

Föräldrar på 
universitet Intervju 

Alice Kvinna 2012 Ja Ja Möte 
36 min; 3900 ord 

Birgitta Kvinna 2013 Nej Ja Telefon 
37 min; 4000 ord 

Christina Kvinna 2014 Ja Ja Telefon 
32 min; 3400 ord 

David Man 2011 Ja Ja Möte 
59 min; 4500 ord 

Eva Kvinna 2012 Ja Nej Telefon 
8 + 31 min6; 3100 ord 

Fanny Kvinna 2010 Nej Nej Telefon 
47 min; 4100 ord 

       

Semistrukturerad intervju 
De intervjuer som genomförts för att kunna undersöka hur lärarstudenterna ser 

på gymnasiesvenskans roll för deras akademiska skrivande har till sin karaktär 

varit semistrukturerade. Två av intervjuerna har genomförts under fysiska 

möten, medan fyra av dem hållits per telefon (se Tabell 3 ovan). I samtliga fall 

har respondenterna fått välja tidpunkt och omständigheter för intervjuerna.  

Den semistrukturerade intervjun innebär kort sammanfattat att man följer en 

intervjuguide med färdigformulerade frågor, men att intervjun står relativt fri i 

förhållande till guiden, så till vida att ordningen på frågorna kan kastas om ifall 

samtalet exempelvis tar en annan vändning än den planerade (jämför: Bryman 

2011). Detta har i uppsatsarbetet varit viktigt eftersom intervjuerna därmed har 

kunnat tillåtas få prägeln av samtal där lärarstudenterna har kunnat återge vad 

de uppfattat som viktigt att berätta. Den semistrukturerade intervjun tillåter 

också att följdfrågor ställs, vilket Kvale och Brinkmann menar kan vara ett 

viktigt sätt att få ut mer information i intervjusammanhanget (2014). Bland flera 

exempel på funktioner som eventuella följdfrågor kan ha finns de som kan 

                                                 
6 Under det första intervjuförsöket med Eva bröts telefonlinjen och intervjun fick göras om en 

vecka senare. 
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förtydliga (specificerande frågor) eller utveckla (sonderande frågor) en 

respondents svar (s. 177). Den intervjuguide som använts i arbetet med 

uppsatsen återfinns i Bilaga 2. 

I intervjuerna har de svar som respondenterna lämnat i sina enkäter i flera fall 

använts som utgångspunkt i frågorna. Därför har intervjuguiden sett olika ut 

för samtliga informanter. Den intervjuguide som återfinns som Bilaga 2 har 

därför med ”X” på de ställen där informanternas enkätsvar återfunnits under 

intervjuerna.  

Bearbetning av intervjuerna 
För att underlätta transkribering och analys av intervjuerna har dessa spelats in 

och därefter renskrivits samma dag som de utförts. Transkriptionerna har gjorts 

så nära det talade språket som möjligt, även om skiljetecken, versaler och 

meningar har använts där det talade språket legat nära det skriftliga. Detta för 

att öka läsbarheten. Vid sidan av detta har följande specialtecken använts vid 

transkriptionerna:  

??? ohörbart   

.. kortare paus 

…  längre paus 

-  avbruten mening/avbrutet ord 

Analys av intervjudata 
För att analysera insamlad data har de inspelade intervjuerna och transkription-

erna av dessa genomgåtts noggrant. Den metod som använts vid genomgången 

av materialet har varit kvalitativ innehållsanalys (jämför: Bryman, 2011). 

Metoden innebär i korthet att data förs till olika kategorier, vilket möjliggör 

jämförelser mellan i det här fallet olika informanters utsagor. I analysarbetet 

med intervjuerna har framför allt kvalitativa skillnader mellan informanternas 

svar varit av intresse (jämför: May 2011). För att läsaren enkelt ska kunna avgöra 

om de tolkningar som gjorts är rimliga eller inte presenteras exempel ifrån det 

insamlade materialet i resultatdelen (jämför: Bergström & Boréus, 2012 om 

vikten av intersubjektivitet). 

Analysarbetet har i ett första steg inneburit att informanternas utsagor i transkri-

berad form noggrant har granskats i jakt på partier som besvarar delar av någon 

forskningsfråga. Detta steg har utförts fyra gånger per informant eftersom varje 

forskningsfråga givits en egen genomläsning av materialet. I ett andra steg har 

sedan samtliga informanternas svar under respektive forskningsfråga granskats 

för att finna likheter och skillnader, vilket slutligen mynnat ut i olika kategorier 

av svar under varje forskningsfråga. I resultatdelen presenteras dessa kategorier 

tillsammans med exempel på lärarstudenternas utsagor.  
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Kort om etiska riktlinjer 
Under arbetet med föreliggande uppsats har hänsyn tagits till de etiska riktlinjer 

som Svenska Vetenskapsrådet (2002) ställt upp. Detta innebär att deltagarna i 

undersökningen har givits kännedom om vilket slags undersökning de är med 

i (informationskravet) och att de gjorts medvetna om att deltagande är frivilligt 

(samtyckeskravet). Vidare har informanternas integritet skyddats (konfidential-

itetskravet), vilket framför allt varit nödvändigt för de som deltagit i intervju-

undersökningen. Av detta skäl har eventuella uppgifter som riskerar att avslöja 

deras identitet strukits i de intervjucitat som presenteras i uppsatsen och 

deltagarnas namn har fingerats. Slutligen har nyttjandekravet beaktats så till 

vida att respondenterna givits vetskap om att de data som samlats in inte 

kommer att användas i annat än forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 
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 Resultat 
I följande del av uppsatsen kommer dess resultat att presenteras. Resultatdelen 

är uppdelad i två delar, där den första svarar mot den första forskningsfrågan, 

och den andra delen svarar mot frågorna två och tre. Som tidigare framgått har 

uppsatsens material samlats in genom såväl en enkätundersökning som en serie 

av sex semistrukturerade intervjuer. Resultaten ifrån dessa båda delunder-

sökningar kommer här att redovisas parallellt för att på bästa sätt uppnå 

tydlighet.  

Svenskämnet på gymnasiet som studenterna 
upplevt det 
I detta avsnitt kommer de resultat som svarar på uppsatsens första fråge-

ställning att redovisas. Denna berörde vad lärarstudenterna ansåg att svenskan 

hade bidragit respektive inte bidragit med till deras akademiska skrivande.  

Svenskan - viktigaste ämnet på gymnasiet  
I enkätundersökningen har studenterna fått svara på vilket eller vilka ämnen 

som de menar bidragit mest till deras akademiska skrivande. Av de sjuttio 

studenterna har drygt två tredjedelar angivit att svenskan bidragit mest. Två 

andra ämnen som flera informanter framhållit som viktiga för deras veten-

skapliga skrivande är samhällskunskap och engelska. I Tabell 4, nedan, ses de 

svar som fler än tre studenter angett. Sammanlagt har 16 olika ämnen eller 

kurser lyfts fram.  

Tabell 4. ”Vilket/vilka ämnen på gymnasiet har bidragit mest till ditt akademiska skrivande?”. De ämnen 

eller kurser som fler än tre informanter angett redovisas. Flera svar kunde anges. Antal och andel som anges 

i tabellen är hur många av studenterna som haft med alternativet ensamt eller tillsammans andra i sina svar. 

Ämne Antal  Andel 

Svenska 48 69 % 

Samhällskunskap 10 14 % 

Engelska 8 11 % 

Inget ämne 7 10 % 

Projektarbete/specialarbete 3 4 % 

Historia 3 4 % 

   

Få upplever att de har lärt sig tillräckligt 
Samtidigt som svenskämnet framstår som det viktigaste ämnet för studenternas 

utvecklande av akademiska skrivkunskaper, visar sammanställningen av 

enkäten att informanterna inte är nöjda med den undervisning de fått. Det över-

gripande resultatet ger vid handen att en majoritet av studenterna anser att 
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svenskämnets bidrag till det akademiska skrivandet är litet. Fler än tre 

femtedelar av studenterna menar att svenskundervisningen bidragit mycket lite 

eller inte alls. En dryg tiondel av studenterna anser att svenskan bidragit till-

räckligt mycket. De sammanställda resultaten av samtliga elevers svar visas i 

Tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Sammanställning av frågan: ”I vilken utsträckning upplever du att den undervisning som du fick i 

svenskämnet på gymnasiet har bidragit till ditt akademiska skrivande?”. Procenttalen är avrundade till 

heltal. 

(n=70) Inte alls Mycket lite Ganska mycket Tillräckligt mycket 

Antal svar: 9 34 19 8 

Andel: 13 % 49 % 27 % 11 % 

     

En skillnad som framkommer är att yngre studenter i högre utsträckning än 

äldre menar att gymnasiets svenskundervisning bidragit till deras akademiska 

skrivande. Hos de yngre studenterna svarar 58 % att undervisningen antingen 

bidragit ganska eller tillräckligt mycket, medan denna siffra hos de äldre 

studenterna är 24 %. I Diagram 1 nedan presenteras de yngre och de äldre 

studenternas resultat. Siffrorna som anges är i procent avrundade till närmaste 

heltal.  

 

Diagram 1. ”I vilken utsträckning upplever du att den undervisning som du fick i svenskämnet på gymnasiet 

har bidragit till ditt akademiska skrivande?”. Siffrorna som redovisas är andelen studenter (i procent) i 

respektive grupp.  

Oförberedda för akademiskt skrivande 
De resultat som hittills presenterats har alltså visat att svenskämnet på 

gymnasiet är det ämne som bidragit mest till studenternas akademiska 

skrivande. Samtidigt har vi sett att studenterna generellt värderar svenskämnets 

bidrag som långt ifrån tillräckligt. I undersökningen har studenterna även fått 
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ta ställning till huruvida de upplever att de varit väl förberedda på att skriva 

akademiskt när de började på universitetet. Resultatet visar att få studenter 

upplevde att så var fallet. 52 studenter, eller närmare tre fjärdedelar av de 

svarande, angav att de inte känt sig väl förberedda. I Tabell 6 nedan ses en 

sammanställning av studenternas svar.  

Tabell 6. Sammanställning av frågan ”upplever du att du var väl förberedd på att skriva 

akademiskt/vetenskapligt när du började på universitetet/högskolan?”. Procenttalen som anger andel har 

avrundats till närmaste heltal varför den totala summan inte blir 100. Tre studenter har angett både ”ja” 

och ”nej” som svar. 

Svarsalternativ Antal (n=70) Andel 

Nej 52 74 % 

Ja 15 21 % 

Ja och nej 3 4 % 

   

I samband med att studenterna i enkäten fick ta ställning till huruvida de känt 

sig väl förberedda eller inte ombads de också, vid ett negativt svar, att ange vad 

de saknat. De svar som framkom där ger en bild av att studenterna saknar 

kunskaper om en rad olika förmågor knutna till det akademiska skrivandet. Det 

som lyftes fram i enkätundersökningen stämmer också väl överens med vad 

studenterna som intervjuades berättade, varför dessa svar nedan redovisas 

tillsammans. Undersökningen ger vid handen att studenterna framför allt 

upplever sig sakna kunskaper, men i intervjuerna framkommer även att en del 

studenter upplever att de fått lära sig viktiga delar av det akademiska 

skrivandet. Även dessa positiva delar presenteras i det följande. 

De områden som studenterna berör i såväl enkätsvaren som de fördjupande 

intervjuerna har delats in i fem kategorier eller områden. Det första av dessa 

handlar om allmän kännedom om vad akademiskt skrivande är för något. 

Därefter följer ett avsnitt om referenshantering som berör såväl referenser som 

referat. Till den tredje kategorin har svar förts som har att göra med hur veten-

skapliga texter ser ut och ska struktureras, och därefter följer ett avsnitt som 

inrymmer studenternas svar som har att göra med att skriva objektivt. Slutligen, 

i den femte kategorin, har studenternas svar som berör skrivande i allmänhet 

sammanställts.  

Kunskaper om vad akademiskt skrivande är 
I enkätundersökningen angav flera studenter svar som har tolkats som att de 

saknar kunskaper om akademiskt skrivande generellt. Tre exempel på 

respondentsvar som förts till kategorin är följande: 

En god introduktion i akademiskt skrivande & referering 

Kunskap om vad vetenskaplig text är, referat i löpande text, hur man 

analyserar texter och skriver konklusion. 

[..] Hade underlättat om börjat med detta redan under gymnasietiden. 
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Utifrån vad som framkommit i de intervjuer som genomförts framstår det som 

att en majoritet av studenterna saknat generella kunskaper om vad det 

akademiska skrivandet är eller innebär efter sin gymnasietid. Ingen av de sex 

informanterna menar att de hört begreppen akademiskt skrivande eller vetenskap-

ligt skrivande under sin gymnasietid, annat än ”att hon har nämnt det i en mening 

kanske, så det är ingenting som jag har lärt mig” (Christina).  

Samtidigt framkommer det i intervjuerna att studenterna under sin tid på 

gymnasiet ändå har insett att det skrivande som väntar dem i den högre 

utbildningen kommer att ställa högre krav på dem. Birgitta berättar att hennes 

föräldrar, som båda läst på högskola, förvarnat henne om vad som väntar på 

universitetet, men att det inte är något som hon hört ifrån skolan. Även Alice 

pekar på att det som hon lärt sig om akademiskt skrivande kommer hemifrån. 

Fanny beskriver sina förkunskaper om vad som väntades av henne på följande 

sätt: 

Alltså jag visste ju att man har ett speciellt skrivsätt, att man måste vara lite 

mer noga, så som jag hade uppfattat det liksom, men när vi väl började; det 

blev ju som en chock liksom. (Fanny) 

David och Eva lyfter fram att de arbetat med rapporter på gymnasiet som liknar 

de texter som de skriver på universitetet. De båda menar att detta förberett dem 

till en viss del, men att de ändå upplevt övergången till högre studier som svår 

eftersom det ställs betydligt högre krav på universitetstexterna: 

Vi har ju gjort lite grann sånt där på gymnasiet.. vi hade ett projekt andra 

året på gymnasiet så skulle vi skriva en rapport. Det var ju inte på samma 

nivå som här, här är det ju jättestrikt hur det ska vara och sådär, men 

litegrann har man väl haft.. (David) 

Kunskaper om referenshantering 
Det vanligaste svar som respondenterna givit i enkätundersökningen berör på 

något sätt referenshantering. Detta mönster återkommer i intervjuerna, där 

referenshanteringen utgör det tydligaste området för respondenternas funder-

ingar. I sammanställningen av enkäten har studenterna framför allt använt 

begrepp som formalia och källhänvisning, vilket får det att framstå som att 

svårigheten som upplevs ligger i att skriva korrekta källhänvisningar snarare än 

att behandla källorna väl. I intervjuerna framträder dock en delvis annan bild, 

där studenterna också diskuterar exempelvis vad de ska referera och inte bara 

hur detta ska gå till. Nedan ses tre exempel på enkätsvar som rör referens-

hantering: 

referenssystem, hur man skulle referera till böcker osv. 

Formalian, korrektheten, behovet att referera 

Källhänvisning i flytande text (referera) 

Av de sex intervjuade studenterna är det bara Birgitta, som gick på ett praktiskt 

program, som upplever att hon lärt sig referenshantering under gymnasietiden: 
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”Referat och sånt var det enda jag kände att jag hade fått bra från skolan. Hur 

man ska referera till det man har läst.”. De övriga fem menade att man 

visserligen på något sätt hade ägnat sig åt at skriva referenser, men att det var 

mindre noga på gymnasiet, och att det som de lärde sig där inte är giltigt på 

universitetet. Återkommande i flera berättelser är att gymnasielärarna ställt 

krav på en källförteckning i slutet av texten, men att inga hänvisningar använts 

i den löpande texten.  

men jag fick aldrig höra att om du vill skriva mer akademiskt- skriv så här. 

Eller: din referenslista ska vara i bokstavsordning, aldrig nåt sånt.. (Alice) 

men inte att skriva att ”Ulf Bengtson skrev detta i sin bok” den grejen hade 

man ju inte, utan det var ”den här grejen har jag hittat lite här”. Så att i 

texten fanns det ju ingen källhantering alls som det gör nu. (Fanny) 

De källor som studenterna använt sig av framstår framför allt ha varit olika 

internetsidor, varav den enda som nämns vid namn är Wikipedia. Att använda 

sig av andra böcker än de läromedel som lärarna erbjudit, vilket alla studenter 

inte heller gjorde, verkar inte ha förekommit:  

Det var liksom bara i slutet av dokumentet som man skrev ”Wikipedia”, ja 

vilken hemsida eller vilken bok. Men det var väl mest Wikipedia som man 

använde hela tiden på gymnasiet. Men det var liksom tillåtet då. (David) 

Jag skrev aldrig en referens ur en lärobok, utan jag använde bara Internet 

[..] för biblioteket var ju nästan bara något man gick igenom, eller typ för 

att låna en bok som man skulle läsa på engelskan (Christina) 

I intervjuerna framkom också att studenterna hade stora problem med att förstå 

varför de över huvud taget var tvungna att referera när de började på univers-

itetet. Detta uttryckte Christina och Fanny på följande sätt: 

men man lär sig aldrig riktigt vad man refererar och varför man refererar 

och man lär sig till exempel inte att använda litteratur på det sättet som 

man gör i, ja men här på högskolan. (Christina) 

när man skrev på gymnasiet då var det ju bara att läsa en bok och sen skriva 

av lite, men att man [på universitetet] måste veta exakt alla källor och att 

man måste ha någon gubbe bakom allt man säger (Fanny) 

Kunskaper om hur vetenskapliga texter ser ut 
De akademiska texternas struktur är ett annat område som studenterna menar 

att de fått för dåliga förkunskaper om. I deltagarnas enkätsvar framkommer att 

de saknar kunskap såväl om vilket upplägg en uppsats bör ha som hur disposi-

tionen för en akademisk text bör se ut: 

Vi fick ej lära oss att skriva med samma struktur. 

Hur man organiserar en vetenskaplig text 

[..] Vilka delar som uppsatsen skall innehålla 
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Även i intervjuerna framkommer en del problem runt hur en akademisk text ska 

disponeras och struktureras, men samtidigt pekar flera av studenterna på att 

försök till att skriva mer vetenskapliga texter på gymnasiet lämnat goda avtryck. 

Att ha fått testa på att skriva rapport eller uppsats redan innan universitetet 

framhåller flera av informanterna som positiva erfarenheter. David menar 

exempelvis att han haft nytta av en ”rapport” som han skrivit om Alexander den 

Store: 

Speciellt den där rapporten eftersom- det var ändå upplägget som det är 

här, men det var ändå inte samma krav på referenser och sånt där.. 

källkritik. Men det var nästan samma upplägg i alla fall. (David) 

Alice berättar att hon upplevde det som såväl nyttigt som roligt att pröva på att 

skriva rapport under gymnasietiden ”för då blev det ju väldigt strukturerat hur 

jag skrev. Och att jag tyckte det var väldigt kul att lära mig det också, hur man 

skrev rapport”. Samtidigt menar både Fanny och Eva att de vetenskapslika 

texter som författades på gymnasiet inte givit så mycket som de kanske hade 

kunnat, eftersom det inte ställdes så höga krav på dem: 

de kollar inte på strukturen, de kollar bara på själva texten, de kollar inte 

på det språkliga, alltså de är inte lika noga som de är på universitetet (Eva) 

Fanny anser dock till skillnad från Eva att lärarna ofta fokuserat för mycket på 

stavningen, men håller med henne om lärarna förbisett textuppbyggnaden till 

förmån för att kritisera just stavningen. Det enda som Eva menar att hon lärt sig 

av att skriva uppsatser är att hantera en större textmassa: ” Att skriva många 

sidor, kanske. Ja… Det är väl det”.  

Christina, som till skillnad ifrån de övriga studenterna gick på gymnasiet under 

den nya läroplanen, Gy20117 upplevde dock inte att hon fick träna så mycket på 

vetenskapliga texttyper som kursplanen gör gällande: 

vi hade aldrig skrivit ett PM under alla de tre åren, och det står ju stilar i 

läroplanen att man ska göra, så på [..] nationella proven, så kom det ju att 

man skulle skriva ett PM och jag klarade inte hela, så jag fick F på en del 

(Christina) 

Kunskaper om att skriva objektivt 
Det fjärde området som studenterna upplevde sig ha dåliga förkunskaper i 

handlar om att skriva objektivt och sakligt. I enkäten skrev studenterna 

exempelvis att de saknade ”[f]örmågan att skriva sakligt utan att blanda in egna 

tankar” och önskade att de kunde ”skriva rapporter utan egna åsikter”. De sex 

intervjuade studenterna upplever samma bekymmer utdragen ur enkäterna ger 

uttryck för.  

                                                 
7 Se avsnittet ”Gymnasieskolan och det akademiska skrivande” på sidan 6 om Gy2011. 
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Problemen med att skriva objektivt verkar framför allt bero på två saker. För det 

första så verkar studenterna inte riktigt ha förstått vikten av att hålla sina texter 

objektiva: 

Det hära med.. sakligheten- vikten och varför man ska skriva på det här 

sättet hade man kunnat prata om. (Birgitta) 

Birgitta talar som synes ovan explicit om att hon har svårt att förstå vikten av en 

objektiv hållning i sina texter. För Eva är problemet ett delvis annat. Hon har 

visserligen begripit att det inte uppskattas av lärarna att blanda in egna tankar, 

men saknar förståelse för varför detta är viktigt, vilket framkommer genom att 

hon trots allt vill föra in de egna åsikterna: 

Ja det är väldigt svårt att få igenom sin åsikt när man skriver på 

universitetet. Eftersom att man måste leta igenom och se om det finns nån 

författare som tycker som jag för att kunna skriva det.. Så det tycker jag är 

svårt. (Eva) 

För det andra så har gymnasietiden präglat studenterna på att egna tankar är 

något som stärker texterna, vilket flera av studenterna lyfter fram som problem-

atiskt: 

På gymnasiet fick man ju ett otroligt plus för egna tankar. Där var ju lärarna 

otroligt imponerade när man skrev så här att: jag tänker så här, jag tycker 

så här. Men nu på universitetet så är ju inte det lika poppis. (Alice) 

Jag hade inte förväntat mig att det skulle va så himla noggrant att man inte 

fick nånting utifrån sig själv (Birgitta) 

Kunskaper om skrivande i övrigt 
Vid sidan av de områden som hittills presenterats som har en stark koppling till 

det akademiska skrivandet, lyfter studenterna i såväl enkätundersökningen som 

intervjuerna också fram att de saknar kunskaper i skrivande rent allmänt. 

Framför allt pekar många på att ordförrådet ofta är för dåligt. I enkäten uttryckte 

några studenter att följande saker fattades för att de skulle känna sig väl 

förberedda för att skriva akademiskt när de började på universitetet: 

Tillräckliga grammatiska kunskaper, ordförråd 

Skrivtekniken sedan gymnasiet 

Mer skrivande, mer feedback på skrivandet 

Den bild som framträder vid analysen av intervjuerna är att studenterna inte 

upplever att gymnasietiden utvecklat deras skrivande i andra genrer än den 

akademiska heller. Den enda av de sex intervjuade studenterna som framhåller 

att hon är relativt nöjd med skrivundervisningen är Christina. Hon påpekar att 

skrivandet visserligen inte är ”som på högskolan, men jag känner mig ändå 

förberedd, jag tycker att jag kan skriva och så”. Eva som har svenska som andra-

språk, men som enligt egen utsago läste svenskkurserna för förstaspråkstalare 
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på gymnasiet och fick högsta betyg, menar att hennes problem med att välja rätt 

obestämd artikel (en eller ett) inte påtalats förrän hon började på universitetet.  

David säger sig inte minnas att han hade så många skriftliga uppgifter på 

gymnasiet, och Birgitta berättar att hennes klass visserligen hade skriftliga 

uppgifter, men att dessa sedan skulle läsas upp för klassen: 

Alltså vi skulle skriva argumenterande texter, och sen redovisa dem. Så det 

var mer fokus på hur man skulle framföra sina egna åsikter på ett bra sätt 

och så. (Birgitta) 

Trots att fokus inte låg på det skriftliga menar Birgitta att dessa uppgifter 

bidragit med kunskaper om att argumentera och förklara, vilket hon kan 

använda i diskuterande texter på universitetet.  

På ett snarlikt sätt återger Fanny sin gymnasietid. Hon förväntades visserligen 

skriva texter, men läraren lade inte så stort fokus vid texterna utan lät istället 

eleverna berätta vad de hade lärt sig: ”[m]an fick inga pluspoäng för att man 

skrev snyggt; alla fick G bara man fick fram det man skulle få fram” summerar 

hon.  

Inte heller Alice är imponerad över skrivundervisningen på gymnasiet som hon 

beskriver som ”väldigt estetflummigt, tyvärr”. Hon berättar att hennes skrift-

språk på gymnasiet var talspråkligt och menar att de höga betygen i svenska 

berodde på att de övriga i klassrummet presterade sämre än vad hon gjorde: 

det var nog därför som jag tog mig igenom med så höga betyg, för de 

jämförde mitt som var väldigt seriöst [..] med andra texter som inte var lika 

bra (Alice) 

Vad svenskan undervisat 
För att ge en mer heltäckande bild av vad svenskämnet på gymnasiet bidragit 

med till studenternas akademiska skrivande ingick i enkäten en uppgift i vilken 

de fick uppge i vilken utsträckning som tolv olika moment undervisades i 

svenskämnet. För vart och ett av de tolv momenten fick studenterna ange om 

det inte undervisats alls, undervisats ganska lite, ganska mycket eller tillräckligt 

mycket.  

Resultatet av studenternas svar förstärker intrycket att de inte upplever sig ha 

fått de kunskaper som de behöver för att bli goda akademiska skribenter, se 

Diagram 2 nedan. Sammanställningen visar att en knapp femtedel av student-

erna, 13 av 70, upplever att de undervisats ganska mycket eller tillräckligt om 

hur man skriver referenser. En dryg tredjedel menar att de undervisats ganska 

eller tillräckligt mycket om att skriva objektivt och sakligt.  

De områden som studenterna menar att svenskundervisningen bidragit starkast 

till är att redigera en text i en ordbehandlare, att vara källkritisk och att 

disponera en text där omkring en fjärdedel av studenterna upplever att de fått 

med sig tillräckliga kunskaper. Minst av de i enkäten föreslagna områdena har 

gymnasieskolan enligt studenterna undervisat om att läsa vetenskapliga texter. 
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Drygt en tiondel av studenterna menar att svenskämnet har undervisat detta 

ganska mycket eller i tillräcklig utsträckning.  

 

Diagram 2. Sammanställning av samtliga 70 respondenters svar på uppgiften att för varje moment svara på 

”i vilken utsträckning som den svenskundervisning som du fick på gymnasiet gav dig de verktyg som du 

behöver för att skriva akademiskt/vetenskapligt på universitetet/högskolan”. Listan är sorterad efter antalet 

studenter som menar att de undervisats tillräckligt mycket. 

Vad som skulle kunna göras inom svenskämnet på 
gymnasiet 
I följande avsnitt kommer de resultat som är kopplade till forskningsfrågorna 

två och tre att redovisas. Detta innebär att avsnittet dels kommer att redovisa 

vad lärarstudenterna menar att svenskämnet skulle kunna bidra med till det 

akademiska skrivandet och dels lägga fram i vilken utsträckning som lärar-

studenterna menar att detta skulle kunna vara möjligt.  

Gymnasiet ska förbereda för universitetsstudier 
Resultatet av intervjuanalysen visar att studenterna är eniga om att svensk-

ämnet på gymnasiet ska vara förberedande för universitetsstudier. Informant-

erna är dock delvis oeniga om i vilken utsträckning som det är möjligt att träna 

på akademiskt skrivande under gymnasietiden. Tydligast uttrycks detta av 

Christina: 

[G]ymnasiet är ju till för att man ska vara förberedd på högskolan. Alltså 

det är ju liksom därför man går där, alltså på ett sånt program som jag gick 

på.. Jag gick inte på ett praktiskt program för att kunna jobba på en gång, 

jag gick ju tre år för att kunna skriva rätt och inte komma hit oförberedd 

(Christina) 

Men samtidigt som studenterna menar att svenskämnet på gymnasiet skulle 

kunna bidra mer till elevernas akademiska skrivande, pekar några av student-

erna på vilka svårigheter som detta kan innebära. Birgitta som gick på ett 
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praktiskt program menar att hon visserligen skulle ha haft stor nytta av mer 

kunskaper i akademiskt skrivande, men lyfter samtidigt fram de elever som 

hade det svårare än hon: ”att få en yrkesutbildning där det blir så hög nivå på 

svenskan att de inte får sin examen, det tycker jag inte hade varit så bra heller”. 

Detta dilemma förs fram av flera av studenterna under intervjuerna, men det är 

bara Birgitta som kommer fram till slutsatsen att de eventuella problemen för 

övriga elever att få godkänt innebär att svenskan inte borde lägga mer energi på 

det vetenskapliga skrivandet. Alice för en diskussion med sig själv om för och 

nackdelarna med att ställa högre krav på svenskan i gymnasiet. Bland annat 

funderar hon på att det kanske skulle kunna finnas en frivillig kurs på gymnasiet 

som behandlar just akademiskt skrivande som de som vet med sig att de siktar 

på att läsa vidare kan läsa till. Samtidigt är hon dock kritisk till att kravnivåerna 

på gymnasiet sänks, och landar i slutsatsen att skolan trots allt inte får lägga för 

stor vikt på de elever som inte är intresserade: 

Men för universitetsstudier så tror jag nog att vi måste – fasen; vi kan inte 

bara sänka och sänka. Jag tycker att det går för långt att eleverna inte orkar 

engagera sig. De vill inte lära sig. (Alice) 

Även Fanny funderar i de här banorna. Hon kommer fram till att det visserligen 

skulle bli svårare för många elever, men ”att många skulle höjas också.. Men det 

är jättesvårt”. En student som möjligen kan representera en av de elever som 

inte hade gynnats av mer träning i vetenskapligt skrivande på universitetet är 

David. Han berättar att han inte hade några planer på att läsa vidare under sin 

gymnasietid och att han därför inte lade ner så mycket energi på svensk-

lektionerna: ”man gör ju inget som man inte vill”. Samtidigt, vilket kommer till 

uttryck senare, menar David att svenskämnet skulle kunna smyga in det 

akademiska skrivandet i undervisningen, så att det inte blir ett enskilt moment 

som elever riskerar att strunta i.  

Att samtliga studenter – om än i olika utsträckning – anser att svenskämnet i 

gymnasieskolan borde ägna mer tid åt att förbereda sina elever för skrivandet 

på universitetet förklaras av studenterna med det glapp som finns mellan 

gymnasiet och högskolan. Eva pekar på detta och menar att gymnasiet å ena 

sidan missar att förbereda eleverna för skrivande i den högre utbildningen, och 

universitetet å andra sidan tar för givet att studenterna har dessa kunskaper när 

de börjar sin utbildning: 

Då ska gymnasiet- alltså åren på gymnasiet ska vara förberedande för 

universitet och lära oss att referera och få fram åsikter genom litteratur och 

så där- För det saknar man ju.. Man börjar på universitetet sen liksom [och 

då] ska man kunna referera och allting. Jag har inte läst någonting. (Eva) 

De studenter som upplevde sig ha relativt goda skrivkunskaper när de började 

på universitetet menar att detta inte är en direkt följd av den undervisning som 

de mött under sin gymnasietid. Istället pekar studenterna antingen på hjälp 

hemifrån eller på individuella lösningar i klassrummet. 
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Alice och Fanny berättar att de har högskoleutbildade föräldrar som hjälpt dem 

att granska och gå igenom deras texter innan de skickar in dem vilket de menar 

har haft stor betydelse för deras skriftspråksutveckling.  

Det jag kan det har jag väl min mamma och tacka för [..] hon har alltid kollat 

igenom mina texter och rättat. Men tyvärr har jag inte mött det på 

gymnasiet. (Alice) 

Fanny uttrycker vid sidan av tacksamheten till sina föräldrar att hon tycker det 

är fel att det ska spela så stor roll vilken utbildning föräldrarna har och menar 

att det är orättvist att de som inte har några anhöriga med kunskaper om 

universitetet ska missgynnas.  

Christina berättar att hennes lärare ”visste vilka som ville typ plugga vidare” 

och att dessa elever gavs extra tid med läraren för att prata igenom hur de kunde 

utveckla de större skriftliga uppgifterna för att dessa skulle ge förkunskaper till 

det skrivandet i den högre utbildningen.  

Vad studenterna vill att gymnasiet undervisar 
När studenterna i intervjuerna ombeds berätta vad det är som de menar att 

svenskan under gymnasietiden skulle kunna bidra med ytterligare förs framför 

allt referenshanteringen fram som ett viktigt område. Även andra områden lyfts 

fram, men samtidigt finns en viss skepsis hos studenterna mot att föra in alltför 

mycket av det akademiska skrivandet i gymnasieskolan.  

Det område som flest av de intervjuade studenterna pekar på som viktigt att 

avhandla mer i gymnasieskolan är referenshanteringen. Flera studenter menar 

att svensklärarna med fördel hade kunnat ställa högre krav på hur referenser 

används och redovisas. Dels menar de att gymnasielärarna skulle kunna ställa 

högre krav på källhänvisningar i texten, dels menar de att kraven skulle kunna 

skärpas på vilka källor som används. Christina menar att det exempelvis hade 

varit positivt om lärarna ställt krav på att böcker skulle användas som 

referenser, så att eleverna inte bara fick leta källor på Internet under hela sin 

gymnasietid.  

Jag tycker att hon [läraren] kunde ha sagt att: ni ska ha en referens ifrån en 

bok [..] så att man får lära sig det lite. Från en bok av den här författaren, 

till exempel (Christina) 

Andra områden som i intervjuerna nämns som möjliga att fördjupa under 

gymnasietiden är källkritik, att skriva objektivt, att analysera i skrift, samt 

vetenskapliga texters disposition. Dessa områden stämmer väl överens med de 

som studenterna lyfte fram som de viktigaste för att kunna skriva akademiskt i 

enkäten. Där fick respondenterna rangordna vilka som var de fem viktigaste 

innehållsområdena i en lista med tolv olika delmoment som kan tänkas ingå i 

akademiskt skrivande (samma tolv områden som studenterna fick ange i vilken 

grad svenskämnet undervisat i Diagram 1 ovan på sidan 23). De alternativ som 

studenterna ansett vara viktigast har givits fem poäng, medan det femte 
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viktigaste området fått en poäng och övriga noll (se sidan 17 i metoddelen). I 

Tabell 7 nedan ses en sammanställning av studenternas rangordningar.  

Tabell 7. Sammanställning av studenternas rangordning över vilka delar av det akademiska skrivandet som 

de anser är viktigast. Av samtliga 70 studenter har 50 svarat på frågan.  

Område Poäng Medelvärde Ordningstal 

Att skriva objektivt och sakligt 148 3 1 

Att disponera en text 120 2,4 2 

Att dra slutsatser och jämföra 113 2,3 3 

Att vara källkritisk 89 1,8 4 

Att skriva referenser 65 1,3 5 

Att arbeta med flera källor 60 1,2 6 

Grammatik 52 1 7 

Att stava rätt 43 0,9 8 

Att läsa vetenskapliga texter 34 0,7 9 

Citatteknik 13 0,3 10 

Att skriva frågeställningar 9 0,2 11 

Att redigera en text i ex. Word 4 0,1 12 

    

Samtidigt som studenterna inte har några problem med att räkna upp 

kunskaper som de saknat ifrån sin gymnasieutbildning, är de skeptiska eller 

svävande på målet när frågorna som ställs handlar om vilka moment som borde 

införas i gymnasiesvenskan. Analysen visar att studenterna är delvis oense om 

hur mycket akademiskt skrivande som det skulle vara möjligt för gymnasie-

skolan att undervisa om. David och Fanny menar att man skulle kunna ställa 

högre krav på de uppgifter som skrivs under gymnasiet, så att det akademiska 

skrivandet blev en naturlig del av kunskapsinhämtandet: 

så att man lär sig akademiskt skrivande genom att skriva om gamla 

författare till exempel, eller nåt ämne som ingår i svenskan- Så att man inte 

går igenom akademiskt skrivande för sig (David). 

Även Alice och Christina menar att det går att ställa högre krav på vad eleverna 

ska kunna:  

[D]om gav ju upp redan i tvåan [..] Så alla hade nog kunnat klara det, hyfsat 

i alla fall, om de hade tagit hem och läst kanske tjugo minuter en halvtimme 

när de kom hem [..] Jag tror inte att det är lärarnas fel att de inte klarar det, 

som alla säger. (Christina) 

Samtidigt, vilket även framkommit ovan, menar dock studenterna att högre 

krav på gymnasiets svenskkurser oundvikligen skulle innebära att många 

elever fick det svårare, och några av studenterna menar att det skulle vara 

problematiskt att höja kraven för mycket på gymnasiet. En av dessa studenter 
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är Eva som menar att det akademiska skrivandet av den anledningen istället 

skulle kunna finnas med som ett frivilligt moment i skriftliga uppgifter:  

Alltså man kan väl prova och få kommentarer, men inte typ bedömning. 

Alltså att man får försöka bara, men att det blir formativ bedömning, bara- 

Eller vad man ska säga. Att man får försöka bara.. Förstår du hur jag 

menar? (Eva) 

Birgitta är inne på samma linje men menar istället att det hade räckt med att 

läraren gav muntlig information om hur skrivandet i den högre utbildningen 

ser ut: 

man hade kanske inte behövt jobba med att lära sig utan prata om hur det 

kan se ut när man går vidare, eftersom det ju fortfarande var en högskole-

förberedande linje också (Birgitta) 

Sammanfattning av resultaten 
Resultatet av undersökningarna visar att svenskämnet är det av gymnasiets 

ämnen och kurser som den stora majoriteten av studenterna menar är viktigast 

för deras akademiska skrivande. Samtidigt är det dock tydligt att studenterna 

inte menar att svenskundervisningen bidragit tillräckligt till deras akademiska 

skrivande. Bara en knapp tiondel anser att svenskan bidragit tillräckligt mycket 

till deras skrivande i den högre utbildningen, och fler än tre femtedelar av 

studenterna menar att svenskundervisningen bidragit mycket lite eller inte alls. 

I analysen av datamaterialet framkommer att en stor skillnad finns mellan yngre 

och äldre studenter, där de förra i högre utsträckning är nöjda med svensk-

ämnets bidrag till det vetenskapliga skrivandet.  

Ett annat resultat som framkommer är att få studenter, drygt en fjärdedel, 

upplever sig vara väl förberedda för att skriva på universitetet. Det som 

studenterna upplever att de saknar är dels en generell kunskap om vad 

akademiskt skrivande är för något, dels förmågan att hantera referenser. Vidare 

framkommer i undersökningen att studenterna saknar kunskaper om veten-

skapliga texters struktur och hur man skriver objektivt. Det framkommer även 

att studenterna anser att deras ordkunskap och skrivförmåga rent allmänt är för 

dålig och att detta spelar en roll för deras akademiska skrivande.   

I undersökningen framkommer att studenterna menar att gymnasiet ska vara 

högskoleförberedande och att de tror att mer vetenskaplig skrivträning under 

gymnasietiden hade kunnat gynna dem. Samtidigt betonar studenterna att ett 

införande av högre krav i gymnasieskolans svenskundervisning riskerar att 

drabba elever som redan har problem med att skriva.  

En handfull förslag på vad svenskundervisningen skulle kunna utvidgas med 

ges av studenterna. Framför allt betonas referenshantering som ett område där 

mycket skulle kunna göras med små medel. Förslag ges även på att 

svenskämnet på gymnasiet med medel som frivillig skrivträning och enbart 

muntlig information bättre skulle kunna förbereda gymnasieeleverna för högre 

studier. 
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 Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer trådarna mellan tidigare forskning som gjorts 

inom fältet akademiskt skrivande att knytas samman med de nya resultat som 

presenterats i denna text. För att göra detta på ett enkelt och tydligt sätt kommer 

några särskilt intressanta områden att fokuseras. 

Syftet med denna uppsats har varit att ge en bild av hur lärarstudenter ser på 

den roll som gymnasiesvenskan spelar och skulle kunna spela för deras 

akademiska skrivande. Detta har undersökts med såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod. Resultatet av studien visar att en stor majoritet av lärar-

studenterna upplever sig oförberedda för att skriva vetenskaplig text och att de 

anser att svenskämnet på gymnasiet borde bidra mer till deras skrivande. 

Samtidigt finns det dock en tveksam attityd till att allt för höga krav ställs på 

svenskkurserna eftersom de menar att det skulle riskera att göra det för svårt 

för många av studenterna att få ett godkänt betyg.   

Exemplet referenshantering 
Det område inom det akademiska skrivandet som studenterna mer än något 

annat lyft fram som problematiskt är referenshanteringen och dess olika delar. 

Detta trots att andra förmågor som att skriva objektivt och sakligt följt av att 

disponera en text toppar den rangordning över viktiga förmågor för att kunna 

skriva akademiskt som lärarstudenterna fått göra (se Tabell 7 på sidan 33). I den 

enkätundersökning som genomförts menar mindre än en femtedel av 

lärarstudenterna att de undervisats ganska eller tillräckligt mycket om referens-

hantering, vilket med en viss säkerhet kan generaliseras till samtliga lärar-

studenter. Även i intervjuerna framkommer samma tydliga bild och det 

studenterna säger sig ha saknat vid inträdet i den högre utbildningen är såväl 

kunskaper om hur referat skall utformas som hur källhänvisningar ska skrivas 

i texten och hur en referenslista bör se. Att studenterna saknar en så grund-

läggande del av det akademiska skrivandet är självklart problematiskt. Den 

tidigare forskning som gjorts inom området har visserligen pekat på att 

studenterna presterar dåligt i sin referenshantering (ex. Ask, 2007), men att de 

upplevs som ett så stort problem av så många studenter har tidigare inte varit 

känt.  

Den förklaring som återfinns i den tidigare forskningen till lärarstudenternas 

dåliga referenshantering ligger främst hos lärarna. Ask (2005c) fann exempelvis 

i sina intervjuer med gymnasielärare att de har dålig kunskap om vad 

akademiskt skrivande är och att de inte tränar specifikt på förmågor kopplade 

till detta. Istället får de nationella proven och projektarbetet utgöra den träning 

som eleverna ges. Samtidigt visar Östlund Stjärnegårdh (2006) att de texter som 

skrivs under de nationella proven saknar en god referenshantering och ofta 

innehåller plagiat. Trots detta sätter lärarna höga betyg på proven. Östlund 

Stjärnegård pekar till och med på en trend som visar att de texter som plagierar 

mest är de som belönas med högst betyg. Även i denna uppsats hamnar skulden 
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på lärarstudenternas bristande förmåga att hantera referenser och referat hos 

lärarna. Framför allt berättar lärarstudenterna att de krav som ställs på 

källhanteringen är väldigt låga. Ofta efterfrågades enligt studenterna enbart en 

litteraturlista i slutet av deras texter, vilken ofta bestod av en länk till Wikipedia. 

Förutom att studenterna under sin gymnasietid inte fått chans att träna på att 

skriva referenser och referat pekar flera av dem också på att bristen på krav och 

förlagor inneburit att de inte haft en aning om vad som väntade dem på 

universitetet. Med dessa förutsättningar är det knappast svårt att förstå att 

studenterna upplever svårigheter med referenshanteringen när de börjar på 

universitet (jämför: Ask, 2007; Nyström, 2000).  

Vid sidan av att referenshanteringen beskrivs som ett av de största problemen 

när studenterna börjar på lärarutbildningen är det samtidigt ett av få områden 

som studenterna menar att gymnasiesvenskan på ett enkelt sätt skulle kunna 

bidra med mer kunskap om. Vad studenterna föreslår att gymnasiesvenskan bör 

göra för att stärka framtida elevkullars vetenskapliga skrivande är att lärarna 

ska ställa högre krav på källhänvisning i den löpande texten. Christina föreslår 

även att gymnasielärarna borde kräva referenser ifrån böcker som de plockar 

fram åt eleverna. Vid sidan av att stärka elevernas kunskaper skulle en sådan 

insats också bidra till att öka likvärdigheten i den högre utbildningen. För precis 

som tidigare forskning visar (jämför: Ask, 2005b; Ask, 2007) framkommer det i 

detta arbete att flera av informanterna menar att den kunskap de samlat på sig 

om akademiskt skrivande ofta kommer hemifrån istället för att vara en produkt 

av skolväsendet.   

Det är enkelt att tänka sig att en relativt liten förändring i hur svenskämnet 

undervisar och ställer krav på en sådan sak som referenshantering skulle kunna 

leda till stora förändringar. Sannolikt är det dock svårare än så att nå en reell 

förändring eftersom lärarna, som vi sett ovan, ofta har dåliga kunskaper om 

akademiskt skrivande (jämför: Ask, 2005c; Östlund Stjärnegård, 2006). 

Samtidigt pekar dock Bergström (2007) i sin rapport om svenska språket att de 

nyutbildade lärarna i större utsträckning anger att de undervisar om akademiskt 

skrivande.  

En positiv trend som går att koppla till detta framkommer också i uppsatsen, 

där det visar sig finnas stora skillnader mellan hur yngre och äldre studenter 

värderar i vilken grad de upplever att svenskämnet bidragit till deras 

akademiska skrivande. Medan bara en knapp fjärdedel av de äldre studenterna 

upplevde att svenskan bidragit ganska eller tillräckligt mycket till deras 

vetenskapliga skrivande var motsvarande andel av de yngre studenterna 

närmare tre femtedelar. Vad den här stora skillnaden beror på är svårt att 

besvara utifrån det material som denna uppsats förfogar över, men vissa 

spekulationer skulle kunna göras. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de 

diskussioner som pågått i medierna (se exempel på detta i arbetes inledning) har 

påverkat lärarna och lyft frågan. En än mer intressant teori är dock att fenomenet 

akademiskt skrivande har uppmärksammats på landets lärarutbildningar, och 

att förändringen kommer därifrån på samma sätt som Bergström (2007) antyder.  
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Glappet mellan gymnasieskolan och universitetet 
Ett annat stort område som uppsatsen sökt beskriva och förklara rör vad 

lärarstudenterna menar att svenskämnet på gymnasiet skulle kunna göra för att 

bidra till studenters akademiska skrivande. För precis som i tidigare forskning 

visat framgår det i denna uppsats att det finns ett stort gap mellan gymnasie-

skolans svenskundervisning och de krav som ställs på skrivandet i den högre 

utbildningen. Dysthe (1995) menar att studenterna upplever dessa högre krav 

som en ”hemlig kod” som de måste knäcka. I föreliggande arbete visar det sig 

att närmare tre av fyra studenter inte upplever att de var tillräckligt förberedda 

när de började på universitetet. I intervjuundersökningen framkommer också 

att lärarstudenterna anser att gymnasieskolan bör förbereda sina elever bättre 

för det akademiska skrivandet, vilket även Ask (2005c) funnit.  

Samtidigt som mycket pekar på att gymnasiesvenskans undervisning måste 

stärkas är dock Ask (2007), som vi sett i denna uppsats inledning och bakgrund, 

övertygad om att gymnasieskolan saknar förmågan att kunna åstadkomma en 

utbildning där alla elever ges de kunskaper som krävs för att kunna skriva 

akademiskt. Denna kluvenhet delar hon med somliga av undersökningens 

informanter som pekar på att för höga krav på gymnasiets svenskkurser skulle 

riskera att innebära att färre klarade sig igenom utbildningen med ett godkänt 

betyg. Istället pekar lärarstudenterna i intervjuerna på att olika frivilliglösningar 

under gymnasietiden hade kunnat vara en väg att gå. Om detta skulle vara en 

rimlig lösning är dock tveksamt. Exempelvis lyfter David fram att det för honom 

var motivationen som saknades, och utifrån hans berättelse hade han knappast 

deltagit i några frivilliga föreläsningar.  

Sedan Ask (2007) uttalade sina tankar om att gymnasieskolan omöjligen skulle 

kunna lära alla sina elever att skriva har en ny läroplan tillkommit, Gy2011, och 

med den högre krav på akademiskt skrivande och fler obligatoriska kurser i 

svenska på de högskoleförberedande programmen. Dessa förändringar ligger 

helt i linje med vad den brittiske forskaren Sultan (2013) menar måste ske för att 

studenternas skrivande ska kunna stärkas. Utifrån de utsagor som några andra 

av lärarstudenterna gör verkar även de hålla med om att dessa förändringar är 

nödvändiga. För samtidigt som flera av studenterna uttrycker en stor solidaritet 

med de klasskamrater som av olika anledningar har svårt att klara kurserna 

framstår det också som att det finns en stor uppdämd ilska över att de som är 

duktiga inte ges möjlighet att fortsätta utvecklas. Alice uttrycker i intervjun 

detta som att: ”fasen; vi kan inte bara sänka och sänka.”.  

Det finns alltså en stor skillnad mellan hur olika lärarstudenter ser på gymnasie-

svenskans möjligheter att förändra sin utbildning. Å ena sidan finns de som 

menar att gymnasieskolan ska vara till för alla och att det hade varit problem-

atiskt att höja kraven för mycket då det skulle kunna leda till att fler fick problem 

med att uppnå godkända betyg. Å andra sidan finns de som menar att kraven 

måste skräpas för att de ska få en rimlig chans att prestera i den högre utbild-

ningen. Utifrån dessa båda synvinklar går det möjligen att dra slutsatsen att det 

alltid kommer att finnas ett glapp mellan gymnasiesvenskan och universitetet. 
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För om glappet skulle slutas för dem som under sin gymnasietid var inställda 

på att läsa vidare, skulle sannolikt glappet öka för dem som först efter sin 

studentexamen kom på att de ville utbilda sig vidare och därmed var sämre 

förberedda för detta än sina studiekamrater. En intressant fråga att ställa sig 

utifrån dessa resultat är huruvida andra grupper av studenter skulle uppvisa 

samma solidariska drag, eller om dessa är särskilt tydliga hos lärarstudenterna.  

Akademiskt skrivande som genre 
I denna uppsats har det akademiska skrivandet betraktats som en genre, på så 

vis att vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en text ska kunna klassificeras 

som vetenskaplig. Detta har inneburit att det på ett enkelt och tydligt sätt varit 

möjligt att tala om olika delkomponenter av det akademiska skrivandet (jämför: 

Gibbons, 2010; Holmberg 2008).  

Syftet med att använda genreteorin har varit att med hjälp av detta återfinna 

vilka delar av det akademiska skrivandet som lärarstudenterna dels menar är 

viktigast och dels menar att svenskämnet i gymnasieskolan skulle kunna lära ut. 

Vad som framkommer i undersökningen är att lärarstudenterna i stort sett pekar 

på att genren akademiskt skrivande innehåller samma beståndsdelar som de 

Ask (2007) lyfter fram som centrala. När lärarstudenterna i enkäten ombeds 

peka på vilka områden av det akademiska skrivandet som de menar är viktigast 

(se Tabell 7 på sidan 33 ovan) rangordnas objektivitet, disposition, slutsatser och 

jämförelser, källkritik samt skrivandet av referenser högst. Dessa områden 

stämmer till stora delar överens med vad Ask (2007, s. 16) menar utgör en 

akademisk text, och skulle därmed kunna sägas utgöra de minsta gemensamma 

nämnare som konstituerar en vetenskaplig text. Samtidigt står det klart att 

områden som ”vetenskaplig genomskinlighet”, ”akribi” och ”språklig klarhet” 

vilka Ask (2007, s. 16) också tar upp inte framstår som lika viktiga för student-

erna, även om flera av dem lyfter fram språkliga brister som problem i deras 

skrivande. Kanske kan dessa områden därmed ses som mindre grundläggande 

för genren, och snarare än kriterier för att en text ska kunna kallas akademisk 

tolkas som förfiningar av texter inom genren. Om detta stämmer skulle dessa 

områden också vara de som gymnasieskolans svenskundervisning borde 

fokusera för att på bästa sätt förbereda sina elever för ett framtida akademiskt 

skrivande i den högre utbildningen.  

Att tillämpa genreteorin på det akademiska skrivandet har i detta arbete inne-

burit att det varit möjligt att fokusera enstaka delfärdigheter. Tidigare forskning 

om akademiskt skrivande har till stora delar varit sociokulturell vilket lett till 

slutsatser som att studenter ska socialiseras in i det akademiska skrivandet, 

snarare än att lära sig dess olika komponenter. Utifrån detta synsätt uttrycker 

Blåsjö (2004) att färdigheterna måste tränas i den akademiska kontexten, och 

Ask (2007) menar att kunskapen införlivas genom läsning av akademiska texter. 

Studenterna som besvarat enkäten rangordnar dock läsning av akademiska 

texter lågt, vilket skulle kunna tyda på att de inte ser på akademiskt skrivande 
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som kontextbundet på ett sådant sätt, utan snarare just som en genre som kan 

bemästras genom en rad delfärdigheter.  

Uppsatsens förtjänster och brister 
Som med alla vetenskapliga arbeten finns det begränsningar för vad en enskild 

studie eller uppsats kan bidra med till den allmänna kunskapen.  

I föreliggande arbete har såväl kvantitativ som kvalitativ metod använts. 

Enkäten delades ut till 70 lärarstudenter och som redogjorts för i metoddelen (se 

sidan 15) stämmer viktiga bakgrundsfaktorer hos deltagarna överens med vad 

tidigare forskare funnit vilket ger en god extern validitet (Bergström, 2007; 

Bertilsson, Börjesson & Broady, 2008). De kvantitativa mått som enkätunder-

sökningen bidragit med kan alltså med viss säkerhet sägas gälla samtliga 

lärarstudenter i landet. Även deltagarna till intervjuundersökningen har försökt 

matchas efter samma mönster. Att så har skett innebär sannolikt visserligen en 

något ökad extern validitet, men syftet med den kvalitativa delen av under-

sökningen har inte varit att försöka åstadkomma generaliserbarhet. Istället har 

anledningen till tilltaget varit att låta olika röster komma till tals för att ge en så 

bred bild som möjligt. Samtidigt stämmer mycket av det som lärarstudenterna 

uttrycker överens med vad som framkommit i enkätundersökningen vilket 

innebär att de tankar som lärarstudenterna ger uttryck möjligen återfinns bland 

svenska lärarstudenter i allmänhet. Det går dock inte av denna uppsats att dra 

några säkra slutsatser om i vilken utsträckning som tankarna delas av den större 

gruppen studenter.  

I denna uppsats har studenternas egna utsagor stått i fokus, vilket medför att 

det kan vara vanskligt att dra slutsatser om något annat än just deras uppfatt-

ningar. Detta innebär exempelvis att lärarstudenternas beskrivna upplevelser 

av att känna sig dåligt förberedda för att skriva akademiskt inte behöver säga 

något om den faktiska kvaliteten på deras vetenskapliga texter eller att detta 

skulle påverkade deras studier i allmänhet. Samtidigt överensstämmer lärar-

studenternas enkät- och intervjusvar med tidigare forskning på de områden där 

denna studie inte bryter ny mark, vilket trots allt pekar på att de resultat som 

framkommer är valida.  

Ett ytterligare mått som brukar användas för att bedöma ett vetenskapligt 

arbetes relevans är hur reliabelt eller tillförlitligt resultatet kan sägas vara. I 

arbetet med denna uppsats har framför allt två saker varit problematiska i detta 

hänseende. Dels har den tjugonde frågan i enkäten (se redovisningen av 

resultatet i Tabell 7 på sidan 33 ovan) bara besvarats av femtio studenter, vilket 

tyder på att frågan på något sätt konstruerats fel. Detta leder till att resultatet 

som redovisats för den fråga måste ses som mindre tillförlitligt än för de övriga. 

Dels har fyra av sex intervjuer utförts per telefon, vilket inneburit att samtalen 

sett ut på ett annat sätt än i de två fall där intervjuerna genomförts vid ett fysiskt 

möte. Hur detta påverkat lärarstudenternas utsagor är svårt att avgöra, men det 

är rimligt att tänka sig att svaren blivit något kortare och mindre utförliga hos 

dessa studenter. Reliabiliteten skulle också kunna höjas ytterligare genom att 
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exempelvis låta någon extern person granska hur analysen av data har 

genomförts. Den bedömning som har gjorts är dock att detta inte varit 

nödvändigt med tanke på uppsatsens ymniga resultatredovisning som medför 

att läsaren själv kan dra slutsatser utifrån materialet (jämför: Bergström & 

Boréus, 2012 om intersubjektivitet). 

Vidare forskning 
Som så ofta brukar påpekas i sådana här skrifter leder ny kunskap till nya frågor. 

I arbetet med denna uppsats har framför allt två viktiga och intressanta områden 

att arbeta vidare med uppmärksammats.  

Det första av dessa berör de nya läroplanerna på gymnasiet (Gy2011). De 

förändringar som trätt i kraft innebär dels att samtliga elever som vill ta en 

studieförberedande examen kommer att behöva läsa tre svenskkurser, och dels 

att den tredje av dessa, Svenska 3, får ett tydligt fokus på att kunskaper om 

vetenskapligt skrivande skall undervisas om och bedömas. Den första kullen av 

gymnasister som läst under den nya läroplanen lämnade skolorna under våren 

2014, och i denna uppsats deltog en av dessa (Christina). Ett område som då 

hade varit intressant att undersöka är huruvida de nya skrivningarna i kurs-

planerna förändrat studenternas förkunskaper i akademiskt skrivande, eller om 

samma problem med studenter som upplever att de fått en dålig förberedelse 

för att skriva vetenskapligt kvarstår.  

Ett annat område som skulle kunna vara fruktbart att beforska är huruvida 

gymnasieskolan de facto har möjligheter att påverka studenters akademiska 

skrivande genom punktinsatser på de områden som lärarstudenterna pekar på 

som kritiska, nämligen kännedom om vad akademiskt skrivande är, hur 

referenser ska hanteras, hur man skriver objektivt och hur man strukturerar en 

vetenskaplig text. En studie som löpte på två år – det sista på gymnasiet och det 

första i den högre utbildningen – hade med ett kliniskt upplägg (i termer av 

kontroll- och interventionsgrupp) givit goda kunskaper om vilka undervis-

ningsformer som fungerar och inte för dessa teoretiska områden.  

Avslutningsvis 
Avslutningsvis visar alltså denna studie att lärarstudenterna menar att svensk-

ämnet på gymnasiet bidrar i för liten utsträckning till deras akademiska 

skrivande, och att det är en rad olika förmågor som de saknar. Samtidigt menar 

studenterna att svenskämnets möjligheter att bidra till att öka elevernas 

kunskaper är något begränsad. Men oavsett hur gymnasiesvenskan utvecklas 

står det klart att universitetens roll i att bidra till studenternas akademiska 

skrivande måste bli större. För även om de nya kursplanerna för gymnasie-

skolans svenskämne skulle visa sig vara väl så fulländade och mynna ut i perfekt 

förberedda studenter – vilket väldigt lite dock pekar på skulle vara fallet – finns 

det en förlorad generation akademiska skribenter som sin dåliga gymnasie-

utbildning till trots kommer att ta chansen att vidareutbilda sig (jämför: Ask, 

2007; Blåsjö, 2004). I detta arbete kommer all kunskap som finns om hur den 
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högre utbildningen kan arbeta för studenternas skrivande att komma väl till 

pass. 

Den viktigaste rollen i detta arbete med att förbättra gymnasieelevernas kun-

skaper i akademiskt skrivande har sannolikt lärarna. Lärarna måste våga 

undervisa om och ställa högre krav på elevernas (akademiska) skrivande, vilket 

också verkar ske när lärarutbildningen betonat detta område (Bergström, 2007). 

Så låt oss hoppas att de lärarstudenter som i denna uppsats beskrivit sina 

upplevelser av det akademiska skrivandet lär sig att behärska det, och så 

småningom också undervisa om det.  
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BILAGA 2: Intervjuguide 
 Intervjun spelas in för att underlätta analysarbetet.  

 Det är frivilligt att vara med, och du får självklart avbryta intervjun när du vill. 

 Du kommer att vara anonym i uppsatsen. Det enda som kommer att kunna 

härledas till dig är kön, examensår, vilkets slags program du gick på gymnasiet 

och hur många terminer du sammanlagt gått på universitetet. 

Jag kommer att framför allt att utgå ifrån hur du svarade på den enkät som du 

fyllde i, och så får du utveckla hur du svarade där.  

 
1. Jag håller ju på att arbeta med en uppsats om akademiskt skrivande. Hur 

skulle du förklara akademiskt skrivande för låt oss säga en gymnasist som 

aldrig hört begreppet men som precis ska börja på universitetet? (Vad måste 

man kunna? Vad måste man tänka på? Hur beter man sig för att lära sig?)  

2. I enkäten svarade du att du var/inte var förberedd på akademiskt skrivande.  

a. Visste du vad akademiskt skrivande var innan du började på 

universitetet? (hade du hört begreppet akademiskt/vetenskapligt 

skrivande? Tränat på det under gymnasiet?) 

b. Hur tror du att andra studenter upplevde att de var förberedda? (är 

det här något man talar om studenter emellan?) 

3. Vad skrev ni för olika texter på gymnasiet? Vad handlade de om? Hur långa 

var de? 

a. Vad använde du för källor (böcker/Internet)? 

b. Hur upplevde du kraven för att texterna skulle bli godkända på 

gymnasiet? Vad var lärarna noggranna med? 

c. Är det någon uppgift som du känner att du lärde dig särskilt mycket 

av? 

4.  Om du lade en skriftlig uppgift som du skrivit på universitetet bredvid en text 

du skrev på gymnasiet; hur hade de skilt sig åt? Vilken skillnad är tydligast?  

a. Hur hade de kommentarer/det betyg du fått ifrån läraren skilt sig åt? 

5. I enkäten svarade du att det var/inte var svårare att få godkänt och att det 

var/inte var svårare att få ett högre betyg på skrivuppgifter på universitetet.  

a. Är det bra att skillnaden är så stor/liten? Förväntade du dig att det 

skulle vara så? 

b.  (Om ingen skillnad: ) finns det inga skillnader mellan skrivandet på 

gymnasiet och universitetet? (om jo: vilka? Hur framkommer de?) 

c. (om skillnad: ) Du skrev också att skillnaden var att X. Kan du utveckla 

det?  
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6. Du angav i enkäten att svenskämnet bidrog till ditt akademiska skrivande i X 

utsträckning.  

a. Är det bra att svenskämnet bidrar så mycket/lite? 

b. Hade du kunnat vara mer förberedd tror du, om du varit mer på tårna 

på gymnasiet? 

c. Tror du att lärarna tänker att de ska förbereda sina elever inför att 

skriva på universitetet? 

a. Om du tänker tillbaka på hur det var när du gick på gymnasiet; hade 

det varit realistiskt att tänka sig att svenskan hade kunnat bidra med 

detta? (Varför? Varför inte?) 

7. Du svarade i enkäten att du tyckte/inte tyckte att universitetet borde bidra till 

studenternas akademiska skrivande (om ja: ) och att det borde X.  

a. Kan du utveckla det svaret? 

b. Hur mycket av det här skulle kunna ske under gymnasiet? På 

svenskan? 

c. Finns det något problem med att universitetet ska bidra till 

studenternas skrivande? 

8. I enkäten fanns en rangordningsuppgift, där du dels fick bedöma i vilken 

utsträckning respektive del undervisades i svenskan på gymnasiet, och dels 

skriva en siffra framför de olika delarna av det akademiska skrivandet som du 

tyckte var viktigast. Jag tänkte att vi lite kort kunde gå igenom den listan.  

a. Varför de fem som viktigast? 

b. På vilket sätt jobbade ni med det här på gymnasiet? 

c. Vad tänker du att de olika momenten innebär rent konkret? 
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 Du 
undervisades: 

Din 
rangordning: 

 

Att skriva 
objektivt och 
sakligt 

X X 
Vad innebär detta? 
Varför är det viktigt? 

Att disponera en 
text 

X X 
Vad innebär detta? 
Varför är det viktigt? 

Att dra slutsatser 
och jämföra 

X X 
När är detta viktigt? 

Att vara källkritisk X X Hur yttrar sig detta? 
Att skriva 
referenser 

X X 

Vilka delar i att skriva 
referenser är svårast? 
Formalia? Hitta källor? 
Återge fakta? 

Att arbeta med 
flera källor 

X X 
 

Grammatik X X  
Att stava rätt X X  
Att läsa 
vetenskapliga 
texter 

X X 
 

Citatteknik X X  
Att skriva 
frågeställningar 

X X 
 

Att redigera en 
text i ex. Word 

X X 
 

 

Tack för din medverkan! 

 


