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Förord 

Denna har rapport har kommit till på uppdrag av Sociologiska institutionen 
vid Uppsala universitet, och dess syfte är att belysa hur undervisningen på 
institutionen hjälper studenterna att utveckla sin kommunikativa färdighet, 
särskilt skrivandet, men också att ge förslag på hur institutionen kan utveckla 
undervisningen för att integrera skrivandet bättre i utbildningarna. 

I rapporten görs nedslag på två ställen inom institutionens kurs- och pro-
gramutbud: 
 

• inom Socionomprogrammet, särskilt dess första termin, och 
• inom den studiegång som bildas av de fristående kurserna Sociologi 

och socialpsykologi A, Sociologi B och Sociologi C. 

I kartläggningen har vi sett på målformuleringar, på kursupplägg och på an-
visningar till uppgifter, särskilt till uppgifter som handlar om skrivande men 
också till andra uppgifter som handlar om kommunikativ färdighet. I kartlägg-
ningen av Socionomprogrammet har vi även intervjuat lärare och analyserat 
studenttexter. Kartläggningen gör dock inga anspråk på att kunna ge någon 
helt fullständig bild (och är förstås redan när denna rapport publiceras något 
föråldrad, eftersom de utbildningar vi studerar är under utveckling). 

Rapporten inleds med en bakgrund som presenterar forskning och forsk-
ningsperspektiv och centrala begrepp, främst från det område som vi kommer 
att kalla akademisk litteracitet. Vi har valt att inkludera en relativt utförlig 
bakgrund eftersom mycket av den kunskap som finns inom forskningsområdet 
akademiskt skrivande inte är så spridd bland lärare och forskare utanför de 
språkvetenskapliga ämnena. 

Därefter följer ett kapitel om Socionomprogrammet och ett om studie-
gången inom fristående kurs i sociologi. I dessa kapitel ges också vissa förslag 
på hur just dessa utbildningar kan utvecklas.  

Rapporten avslutas med ett kapitel som innehåller mer övergripande re-
kommendationer om hur institutionen kan arbeta vidare för att stödja studen-
terna att utveckla sin kommunikativa färdighet, särskilt skrivandet, inom ut-
bildningarna. 

Även om rapporten har tillkommit på uppdrag av – och delvis finansierats 
av – Sociologiska institutionen och berör utbildningar där, tror vi att många 
av de frågor som väckts kan ha relevans även för andra utbildningar. 

Uppsala i november 2018 

Maria Eklund Heinonen     Ingrid Lennartson-Hokkanen     Andreas Nord 
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1 Utgångspunkter – akademisk litteracitet 

Att kunna använda språket rätt i akademiska sammanhang är inte någon enkel 
uppgift. Det kräver det man ofta kallar akademisk litteracitet, och det handlar 
om mer än att bara kunna läsa och skriva texter. Det handlar också om hur vi 
förstår texters innehåll, syfte och budskap och hur vi kommunicerar och för-
står världen. I följande avsnitt presenteras forskningsfältet Academic Litera-
cies, som vuxit fram för att möta nya krav efter hand som studentpopulationen 
har förändrats. Vidare presenteras några olika aspekter av akademisk littera-
citet såsom läsande, referenser, ämnesintegration, respons och skrivande, och 
vi tar också upp hur akademiskt skrivande kan knytas till generiska färdig-
heter. 

1.1 Förändring i studentpopulationen 
I Sverige liksom i andra delar av Europa har den högre utbildningen förändrats 
under de senaste decennierna. Utvecklingen har ägt rum som en följd av flera 
samverkande faktorer såsom:  
 

• att studentpopulationen har ökat 
• att antal studenter från den breddade rekryteringen har ökat 
• att statliga utbildningsanslag har övergått till ett ekonomiskt tilldel-

ningssystem som bygger på tilldelning utifrån prestationer 
• att utbildningsupplägg och deltagarmönster har förändrats. 

En konsekvens av detta är att studentgruppen inte bara är större – den är också 
mer heterogen. I och med dessa förändringar finns det viktiga frågor att ställa 
när det gäller studenters deltagande: Vilka studenter får tillgång? Och till vad 
får de tillgång? (Lillis 2001:17). 

Utmaningarna med akademiskt litteracitet och upprinnelsen till Academic 
literacies som forskningsfält kan kopplas till den sociala rörlighet som kallas 
breddat deltagande (Blåsjö & Wittek 2017). Den sociala rörligheten innebär 
att det numera finns studenter som inte fanns vid högskolan tidigare eftersom 
utbildningen var reserverad för mer priviligierade. Även om akademins dis-
kurser kan upplevas som svårbemästrade av studenter överlag (jfr Ask 2005) 
kan övergången vara en särskild utmaning för de studenter som ingår i den 
breddade rekryteringen eftersom det akademiska sättet att uttrycka sig inte är 
självklart. När studenter börja läsa vid högre utbildning förväntas de kunna 
läsa och skriva, vilket är ett antagande som kan verka tämligen okontroversi-
ellt men för en del studenter är konventioner kring läsande och skrivande en 
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stor utmaning. Bara för att man kan ett språk och har tillgodogjort sig en ut-
bildning som gett behörighet till högre studier är det inte självklart att studen-
ter kan läsa och skriva på det sätt som lärare förväntar sig. 

1.2 Akademisk litteracitet 
Rapporten utgår från grundläggande uppfattningar om akademisk litteracitet 
som kommer ur den forskningstradition som på engelska kallas New Literacy 
Studies (NLS). Inom den utgör Academic Literacies (AL) en särskild förgre-
ning, där just skrivandet inom högre utbildning står i centrum. Forskarna inom 
fältet gör motstånd mot etablerade synsätt och eftersträvar förändring och ut-
veckling av den högre utbildningen. Inom NLS görs en distinktion mellan en 
autonom (autonomous) och en ideologisk (ideological) syn på litteracitet 
(Street 1984:19–43, Barton 2007, Gee 2015). I den autonoma modellen är ut-
gångspunkten att litteracitet är kognitiv (Street 1984:19–43) och det förstås 
som något dekontextualiserat med fokus på tekniska aspekter av läsande och 
skrivande. Med detta synsätt räknar man med att litteracitet lärs in och behärs-
kas av den enskilde individen och om hen inte utvecklas enligt normen är det 
just hos den enskilde individen som problemet tänks ligga. Den ideologiska 
förklaringsmodellen utgår i stället från att litteracitet är en del av sociala prak-
tiker, vilket innebär att kontexten blir avgörande för hur individer skapar me-
ning av text och andra språkliga resurser (Street 1984:19–43). 

1.3 Diskurser om akademisk litteracitet 
Ett flertal studier visar att det är vanligt med ett glapp mellan vad lärare för-
väntar sig och vad studenter kan (Lea & Street 1998, Lillis 2003).1 I studien 
Student writing in higher education: An Academic Literacies approach (Lea 
& Street 1998) diskuteras lärares förväntningar på akademiskt skrivande och 
studenternas tolkningar av dessa i en brittisk kontext. Forskarna urskiljer tre 
olika diskurser (models) om akademiskt skrivande som ligger till grund för 
både riktlinjer och praktik:  
 

• Study skills (färdighetsdiskurs) 
• Academic socialisation (socialiseringsdiskurs) 
• Academic Literacies (akademisk litteracitetsdiskurs, AL-diskurs). 

I figur 1 åskådliggörs diskurserna och därefter beskrivs innehållet. 
 

                               
1 Avsnittet bygger på Lennartson-Hokkanen 2016. 
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Figur 1. Diskurser (fritt efter Lea & Street 1998) 

Den innersta cirkeln i figur 1, färdighetsdiskursen, betraktar litteracitet och 
skrivande främst som en kognitiv och individuell färdighet (Lea & Street 
1998). Färdighetsdiskursens syn på litteracitet och skrivande kan t.ex. ut-
mynna i: 
 

• fokus på brister 
• fokus på (student)texten och dess formsida  
• fokus på separation av innehåll och språk (jfr Lennartson-Hokkanen 

2016). 

De som anammar färdighetsdiskursens synsätt betraktar undervisning som ett 
banksystem där lärare förväntas deponera information, kunskap och färdig-
heter hos studenter (Cummins 2000:47). I en skrivkontext är målet i första 
hand att korrekta och välformulerade texter produceras, och den skrivpedago-
gik som förespråkas är explicit undervisning, vilket i första hand görs genom 
att fokusera på det skrivna språkets yta såsom stavning och interpunktion (Lea 
& Street 2006:369). I en akademisk miljö kan även uppsatsstruktur, styckein-
delning, citat, källhänvisning och litteraturlista betonas. Färdighetsdiskursen 
förhållningssätt innebär att studenter lär sig läsa och skriva i tidigare skolgång 
och när de väl kommer till högskolan kan de färdigheterna utvecklas för att 
läsa texter och skriva egna texter. Med detta synsätt betraktas texters innehåll 
som något kognitivt som finns hos dem som läser och skriver. Synsättet resul-
terar vanligen i att om studenter får svårigheter att skriva när de kommer till 
den högre utbildningen kan skulden läggas på studenterna eller tidigare ut-
bildning. Sättet att resonera leder ofta till att den högre utbildningen inte upp-
lever att de äger problemet och därmed inte heller behöver ta ansvar för och 
granska den egna praktiken. Färdighetsdiskursens grundläggande tankegångar 
förekommer ofta i den mediala debatten, där lärare uttrycker oro över studen-
ters försämrade förkunskaper (Smit 2012, Malmström 2017). Debatten kän-
netecknas ofta av ett uttalat bristperspektiv, där fokus ligger på studenters för-
sämrade förmåga att läsa och skriva akademiska texter. Betydligt mindre fo-
kus har legat på hur högre utbildning kan – och bör – möta de nya student-
gruppernas behov. 
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I den mellersta cirkeln i figur 1 finns socialiseringsdiskursen. Dess syn på 
litteracitet och skrivande kan t.ex. utmynna i (Lea & Street 1998, Ivanič 2004):  
 

• fokus på skrivande som process 
• fokus på skrivande som funktionellt 
• ett kommunikativt angreppssätt (jfr Lennartson-Hokkanen 2016).  

Förespråkare för socialiseringsdiskursen intresserar sig för studenternas pro-
cesser och vägar in i den akademiska (text)världen (Lea & Street 1998). Stu-
denterna förväntas här förvärva nya sätt att tänka, resonera, tolka, förklara, 
tala och skriva, vilket utgör en del av etablerade ämnes- och utbildningsom-
råden. När de väl insocialiserats utgår man från att de också är bärare av 
samma värderingar, tänkesätt och praktiker som lärarna och forskarna. Socia-
liseringsdiskursen har som utgångspunkt att genrer och diskurser är förhållan-
devis stabila och konventionaliserade, och när studenter en gång lärt sig 
grundreglerna för hur det fungerar inom en akademisk genre så kan dessa re-
produceras enkelt i andra sammanhang (Lea & Street 1998). 

Den yttersta cirkeln i figuren representerar AL-diskursen och här görs gäl-
lande att läsning och skrivande är knutet till bestämda situationer, syften och 
kulturella sammanhang (Blåsjö & Wittek 2017). Det innebär att man inte kan 
tala om något allmänt läs- och skrivkunnande – inte heller för vetenskapliga 
sammanhang. Dess syn på litteracitet och skrivande kan t.ex. utmynna i: 
 

• fokus på meningsskapande och identitet 
• fokus på makt och auktoritet 
• fokus på ett kritiskt förhållningssätt 
• fokus på epistemologiska frågeställningar (jfr Lennartson-Hokkanen 

2016). 

I AL-diskursen uppfattas litteraciteter som sociala praktiker. Skrivande förstås 
som komplexa processer utvecklade inom olika ämnesområden och knutna till 
interna diskurser med specifika kunskapskrav och särskilda sätt att skriva (Lea 
& Street 1998). Det är inte bara ämnenas olika sätt att skriva som uppmärk-
sammas utan också i vilken utsträckning skriftpraktiker kan kopplas till en-
skilda institutioner, ämnen, kurser och enskilda lärare. AL-diskursens före-
språkare intresserar sig inte i första hand för språkets yta utan koncentrerar sig 
på spörsmål som kan vara svårare att urskilja och artikulera såsom frågor om 
identitet, meningsskapande, auktoritet och makt. Företrädare från denna dis-
kurs ser förändring som en naturlig del av praktiken, medan företrädare för de 
två andra diskurserna snarare förespråkar regler och insocialisering i en be-
ständig praktik. I AL-diskursen uppfattas studenter inte som ovana skribenter 
utan snarare som nybörjare i den akademiska diskursen (Grimm 2003:47). Ut-
bildning förstås som en process snarare än assimilation, och lärande handlar 
inte bara om utveckling eller att försöka glömma sin identitet utan om en ut-
vidgning av en befintlig repertoar (Grimm 2003:53). Utbildningens funktion 
blir därför att stödja studenters deltagande i förekommande diskurser och 
skriftpraktiker genom direkt och explicit uppackande av förståelse, attityder, 
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normer och ramverk som omger det akademiska skrivandets kritiska gransk-
ning. 

Lea och Street gör gällande att diskurserna inte ska betraktas som avgrän-
sade från varandra där en diskurs ersätter en annan utan snarare inkluderar de 
stegvis varandra: 

each model successively encapsulates the other, so that the academic sociali-
zation perspective takes account of study skills but includes them in the 
broader context of the acculturation processes […], and likewise the academic 
literacies approach encapsulates the academic socialisation model, building on 
the insights developed there as well as the study skills view. The academic 
literacies model, then, incorporates both of the other models into a more en-
compassing understanding of the nature of student writing within institutional 
practices, power relations and identities (Lea & Street 1998:158) 

Ställningstagandet är centralt eftersom det innebär att diskurserna inte ska 
ställas mot varandra och ansvar för studenter skrivande kan svårligen läggas 
enbart på studenter eller på lärare. Med hjälp av Lea och Streets modell kom-
mer ett vidgat förhållningssätt till uttryck, där skrivande inom ramen för ut-
bildningar kan belysas och diskuteras på ett mer nyanserat sätt. Med hjälp av 
ett socialt situerat förhållningssätt till litteracitet kan fokus riktas mot möjlig-
heter som kan göra skillnad. 

1.4 Tre viktiga aspekter av akademisk litteracitet 
När det gäller studenters akademiska litteracitetsutveckling hamnar fokus, 
som tidigare nämnts, ofta på studenternas skrivande och på deras egna texter. 
Men så som litteracitet tolkas enligt AL-diskursen (se avsnitt 1.3) innefattar 
akademisk litteracitet även förmågan att kunna läsa, förstå och kritiskt granska 
vetenskapliga texter, söka relevant litteratur och värdera densamma etc. Ef-
tersom akademisk text står i dialog med andra texter (s.k. intertextualitet) fö-
regås skrivandet av läsning av andras texter, och det är där man med fördel 
kan påbörja studenternas introduktion. Denna intertextualitet medför också att 
förmågan att referera blir central, då nya texter förväntas basera sig på sådant 
som tidigare skrivits inom ämnet. Ytterligare en viktig aspekt som belyses 
inom AL-baserad forskning är vikten av ämnesintegrering. Att lära sig ett nytt 
ämne innebär också att lära sig att använda ämnets språk, dvs. man lär sig bäst 
att läsa och skriva på ett ämnes särskilda språk inom ramen för ämnesstudi-
erna. I det följande kommer dessa tre viktiga aspekter av den akademiska lit-
teraciteten, dvs. akademiskt läsande, refererande samt ämnesintegration, att 
behandlas. 

1.4.1 Akademiskt läsande 
Ett ofta förbigånget steg när det gäller studenternas skrivutveckling är läsandet 
av akademiska texter, med fokus inte bara på textens innehåll, utan också på 
språk och struktur samt på vad det är som gör texten till just en akademisk 
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text. Det uppfattas ofta som mer eller mindre självklart att nya studenter redan 
behärskar sådant, eller att de förväntas tillägna sig detta på egen hand. Ett 
återkommande generellt klagomål bland lärare i högre utbildning är också att 
studenter inte läser kurslitteraturen ordentligt. Antingen läser de den för ytligt, 
eller inte alls, utan förlitar sig i stället på föreläsningar, på Powerpoint-presen-
tationer och på egna anteckningar. 

Förmågan att läsa och ta till sig akademisk text är emellertid en viktig för-
utsättning för att klara högre studier. Trots detta lärs strategier för akademiskt 
läsande sällan ut explicit, utan man tar för givet att studenterna redan har 
denna färdighet med sig från gymnasiet. Det är dock vanligt att nya studenter 
är ovana vid att läsa den typ av texter och den textmängd som förekommer i 
akademin och därför tar sig an texterna på ett alltför ytligt sätt (Hermida 
2014). 

En ytlig lässtrategi brukar kallas ytläsning, och innebär att man snabbt och 
översiktligt tar sig igenom litteraturen för att inhämta den information som 
finns där. Det kan vara en relevant strategi om man är ute efter att skaffa sig 
en bild av innehållet, men ger inte någon djupare förståelse av texten. Motsat-
sen brukar benämnas djupläsning, vilket är en mer kognitivt krävande typ av 
läsning som innebär att man därutöver kan analysera texten och dess innehåll, 
göra synteser, lösa problem, lägga ett metaperspektiv på texten och förhålla 
sig kritisk till den. Här behöver många nya studenter hjälp på vägen, t.ex. med 
frågor av typen: Vilket är författarens viktigaste budskap? Hur är argumenta-
tionen uppbyggd? Vad är den viktigaste slutsatsen? (Hermida 2014). 

Inom läsforskning brukar man också tala om fyra sorters läsare: den som 
kan avkoda texten (utan att förstå innehållet), den som kan läsa på raderna 
(motsvarar ungefär ytläsning), vilket innebär att ta in den information som 
uttrycks explicit, den som kan läsa mellan raderna och dra slutsatser utifrån 
det som uttrycks implicit, samt den som kan läsa bortom raderna och göra 
kopplingar till tidigare kunskaper och erfarenheter, reflektera över såväl inne-
håll som utformning, förhålla sig kritisk till texten etc. De två sistnämnda mot-
svarar ungefär djupläsning, vilket också kan kallas kritisk litteracitet (Luke & 
Freebody 1999). 

Ett arbetssätt som är effektivt och som kan fungera inkluderande för stu-
denter från studieovana miljöer kan alltså vara att explicitgöra läsandet. Det 
kan göras på olika sätt, t.ex. med hjälp av specifika frågor om texten som ovan, 
genom diskussion av de olika titlarna på litteraturlistan och vad de är för slags 
texter eller genom olika typer av läs- och sökövningar. Likaså kan man helt 
enkelt ta för vana att vid all litteraturgenomgång och -diskussion också ta upp 
vilken typ av vetenskaplig text det handlar om. Fler förslag på hur man kan 
arbeta med läsandet ges i avsnitt 4.5. 

1.4.2 Referenser 
Eftersom en akademisk text står i dialog med andra texter är förmågan att 
referera en viktig del av den akademiska litteraciteten. Synen på hur detta bör 
göras varierar såväl mellan som inom olika ämnen och olika praktikgemen-
skaper, och hör därmed till den ämnesspecifika delen av litteraciteten (och kan 
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t.o.m. variera mellan olika lärare på samma kurs), men det finns också en ge-
mensam nämnare som handlar om att förhålla sig till andra texter, ange källor, 
citera och referera men inte plagiera etc. 

Det är dock vanligt att nya studenter tycker det är svårt att referera. Det 
gäller allt från den rent formella utformningen av referenserna till att skriva 
en refererande text, som sammanfattar och med egna ord återger det mest cen-
trala innehållet i en längre text. I skrivundervisning hamnar ofta fokus på 
själva hantverket, trots att det senare kan innebära minst lika stora utmaningar 
för studenterna. Och i bägge fallen är det vanligt att man underlåter att tala om 
varför man refererar; vilken funktion det fyller i det akademiska skrivandet. 
Återigen kan detta, utifrån ett AL-perspektiv, kopplas till vikten av det me-
ningsfulla och funktionella. Om man inte bara fokuserar på att och hur man 
refererar, utan också på varför, blir detta tydligare för studenterna. 

Svårigheterna att referera kan ta sig olika uttryck. Vanligt är att eget ”tyck-
ande” blandas med stoff från litteraturen, utan att det framgår vem som hävdar 
vad, något som ofta tangerar plagiat. Det är emellertid inte alls säkert att det 
handlar om ett medvetet plagierande från studentens sida, utan det kan handla 
om okunskap om hur det går till att referera. 

En vanlig utvecklingsgång hos studenter från plagiering till refererande 
text beskrivs av Wilson (1997). Hon har studerat internationella studenters 
väg till akademiskt skrivande och funnit att utvecklingen kan beskrivas i fyra 
steg. Eftersom akademins diskurser är nya för många studenter, inte bara för 
dem med annat modersmål, är detta en vanlig utvecklingsgång. Det första ste-
get, kallat repetition, går ut på att helt enkelt kopiera/skriva av olika delar här 
och där i litteraturen och sammanfoga till en text. Nästa steg innebär att de 
olika textfragmenten förses med referenser, så att det framgår varifrån i litte-
raturen de hämtats, s.k. patching, dvs. ”lapptäckesteknik”. Det tredje steget, 
kallat plagiphrasing, innebär att de olika delarna delvis formuleras om med 
egna ord. Fortfarande ligger dock texten (alltför) nära ursprungskällan. Grad-
vis närmar sig studenterna så småningom det fjärde steget, som Wilson kallar 
conventional academic writing, där innehållet i olika källor sammanfattas och 
återberättas med egna ord, och fungerar mer som ett stöd för studentens egen 
text, och där det tydligt framgår vilka delar av texten som är studentens egna 
och vilka som är hämtade från andra källor. Att skriva referat innebär alltså så 
mycket mer än att bara formulera om textfragment ”med egna ord” (vilket är 
ett vanligt förekommande uttryck i uppgiftsformuleringar, och ibland den 
enda instruktionen). 

De flesta studenter är väl medvetna om att man inte ska plagiera, men de 
saknar ofta verktyg för hur man undviker detta, vilket skapar rädsla och osä-
kerhet. Medvetenhet om denna osäkerhet och kunskap om denna utvecklings-
gång gör det lättare för lärare att möta studenterna på den nivå de befinner sig, 
och stötta dem att nå nästa steg i utvecklingen.  

1.4.3 Ämnesintegration 
Att utveckla akademisk litteracitet inom ett ämne innebär att lära sig ett äm-
nesspråk. Detta sker i sin tur bäst sker genom autentiska och meningsfulla 
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uppgifter inom ramen för ämnesundervisningen (Gee 2015), alltså som en in-
tegrerad del av kursen och inte som separata stödåtgärder. En föreställning om 
att detta är något som studenterna redan ska behärska kan sägas spegla en 
autonom syn på skrivandet, som främst en teknisk färdighet, vilket kan kopp-
las till färdighetsdiskursen (se avsnitt 1.3). Detta kan man emellertid inte för-
vänta sig, eftersom det akademiska skrivandet skiljer sig åt mellan olika äm-
nen, och även inom olika ämnen även om det i kollegiet kan finnas en före-
ställning om en samsyn. Det är därför viktigt att diskussionen om studenters 
skrivutveckling hålls levande i kollegiet och pågår kontinuerligt. 

Det är också vanligt att lärare själva har tillägnat sig skrivandet inom ämnet 
på implicit väg, och därför kan ha svårt att själva verbalisera vad som utgör 
en bra akademisk text (Hoel 2010). Ofta går det lätt att peka ut brister och 
normbrott i en text, medan det är svårare att förklara vari felen består, och 
ännu svårare att beskriva vad som gör att en text uppfattas som en bra akade-
misk text. Det är lättare att känna igen en bra text när man ser den, än att i 
förväg förklara hur en sådan ska se ut. Många lärare tycker sig också själva 
sakna ett ”språk” för att tala med studenterna om skrivande, eller uppfattar det 
som mer eller mindre självklart hur texten borde se ut. För nya studenter är 
det dock sällan så. För många av dem är akademins olika diskurser en stor 
utmaning. Vissa forskare talar till och med om en ”diskurschock”. Studenter-
nas texter kan i det perspektivet betraktas som ett slags interimtexter, dvs. tex-
ter som produceras i stadieövergångar från en textkultur till en annan, exem-
pelvis från gymnasiet till högre utbildning (Ask 2005). Med ett sådant utveckl-
ingsperspektiv (jfr föregående avsnitt om utvecklingsgången för refererandet), 
kan typiska interimdrag i texterna betraktas som naturliga och förväntade steg 
i en utveckling mot skrivandet inom ämnet. I denna utveckling behöver stu-
denterna explicit stöttning från dem som behärskar ämneslitteraciteten. 

Trots att mycket tyder på att ämnesintegrering är det mest gynnsamma för 
utvecklandet av akademisk litteracitet är det fortfarande vanligt att skrivstöd 
och skrivutveckling sker separat från ämnesundervisningen, på separata kur-
ser eller inom ramen för språk- eller studieverkstäder (se t.ex. Purser et al. 
2008). Det finns dock exempel på olika typer av ämnesintegration såväl inter-
nationellt som nationellt (se t.ex. Wingate et al., Eklund Heinonen & Sköld-
vall 2015), vilket vi återkommer till i avsnitt 4.4. 

1.5 Respons 
Om studenter inte kan artikulera sina kunskaper i skriven text enligt gängse 
konventioner och kriterier tilldelade av utbildningsinstitutioner kommer de 
inte betraktas som framgångsrika. Detta innebär att skrivandet blir en så kallad 
high-stake-aktivitet där den högre utbildningens lärare blir grindvaktare med 
makt att inkludera eller exkludera texter. Samtidigt förväntas lärare stödja och 
underlätta studenternas lärande. De dubbla rollerna kan skapa en spänning 
t.ex. när det gäller respons eftersom lärare kan ha olika uppfattningar om syftet 
med respons, vad den ska åstadkomma och hur studenter använder den. På 
samma sätt som lärande inte sker genom överföring av muntlig eller skriftlig 
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information så leder inte heller respons automatiskt till lärande. För att stu-
denter ska lära sig något av den respons de får, behöver de göra något med 
innehållet. Studenterna kan t.ex. analysera, ställa frågor, diskutera med andra 
eller koppla till tidigare förståelse (Nicol 2010). 

Man kan skilja mellan summativ och formativ respons. Dessa begrepp här-
rör från forskning om bedömning för lärande, där man brukar skilja mellan 
summativ och formativ bedömning. Syftet med summativ bedömning är att 
summera studentens kunskaper i t.ex. betyg eller skriftligt omdöme, och det 
skiljer sig från formativ bedömning som syftar till att främja en pågående kun-
skapsutveckling (Black et al. 2003, Lundahl 2011:52). Trots distinktionen be-
höver de inte stå i någon motsatsposition, eftersom det vanligen är så att båda 
typerna av bedömning behövs. Studier visar dock att förstärkning av forma-
tiva bedömningar leder till signifikant förbättrat lärande (Lundahl 2011:53). 

Inom akademin läggs en stor mängd lärarresurser på respons och det tycks 
vara allmänt accepterat att respons erbjuder studenter tillfälle för reflektion 
och utveckling. Syftet med respons är att överbrygga skillnader, dvs. skillna-
den mellan var studenten är och vad målet för studierna är (Hattie & Timper-
ley 2007, Lundahl 2011:63). Hattie & Timperley har utvecklat en modell för 
att lärare ska kunna förbättra och utveckla sina responspraktiker (2007:86–
87). För att responsen ska vara effektivt och en del av studenternas läroprocess 
bör den innehålla följande tre komponenter: 
 

1. klargöra målet med undervisningen (feed up) 
2. var studenten befinner sig i förhållande till målet (feed back) 
3. vad som behövs för att studenten ska nå målet (feed forward). 

Respons som uppmärksammar studenter på styrkor och svagheter kan därför 
vara ett viktigt redskap för lärande och bidra till att studenter stöttas och bli 
bättre skribenter. 

Arbetet med skrivande och respons är långsiktigt och i avsnitt 4.6 diskute-
ras vidare hur man kan arbeta vidare med responspraktiker. 

1.6 Akademiskt skrivande och generiska kompetenser 
Vad är syftet med akademiskt skrivande och akademisk litteracitet?2 Vi har 
hittills behandlat det som ett självändamål att studenterna ska utveckla detta – 
och det är det. Men om man ser till akademiska utbildningar i stort, i synnerhet 
sådana som ger en form av yrkesutbildning som Socionomprogrammet, så har 
de flera mål. Ett är givetvis att de ska ge studenterna grunderna till vetenskap-
ligt tänkande och vetenskapliga praktiker eftersom utbildningarna ska vila på 
vetenskaplig grund och dessutom vara en ingång till fortsatta högre studier. 
Men ett annat – och i dagens läge lika viktigt – är att ge studenterna de kun-
skaper och beredskaper som krävs för ett framtida arbetsliv, som ofta ligger 

                               
2 Delar av detta avsnitt bygger på Nord (2017, kapitel 3). 
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utanför den akademiska sfären. Det kan handla både om s.k. generiska kom-
petenser och sådana kompetenser som är specifika för ämnessfären. 

Ser man på skrivandet inom utbildningar så har detta precis samma dubbla 
uppgift. Förberedelserna för fortsatt vetenskaplig aktivitet är ofta synliga sär-
skilt inom de självständiga arbeten som är ett krav för examina inom högre 
utbildning, men också ofta i många andra uppgifter där t.ex. krav på både ve-
tenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga formalia ställs. När det gäller 
det arbetslivsförberedande skrivandet kan det handla om att inom utbild-
ningen lära sig typiska yrkesgenrer,3 om sådana går att identifiera, men också 
om att tillgodogöra sig generiska kommunikativa kompetenser som ger bered-
skap för studenterna att ta sig an nya genrer. 

Det finns många studier som rör undervisning i akademiskt skrivande, lik-
som studenters skrivande under deras väg från det akademiska och ut i arbets-
livet som praktikanter eller nyutbildade (se för översikter t.ex. Hållsten 2008, 
Nord 2017). Dessa brukar visa på att även denna övergång – i likhet med den 
mellan gymnasium och universitet – tenderar att vara något av en chock, och 
att skrivandet i alla fall är ganska annorlunda mot skrivandet inom utbild-
ningen (se t.ex. Dias et al. 1999). Att yrkeslivsskrivandet kan upplevas som så 
annorlunda än det skrivande studenterna har erfarenhet av från universitetet 
kan ha olika orsaker. Ibland handlar det om att de över huvud taget inte har 
fått tillfälle att utveckla sina kommunikativa kunskaper inom utbildningen. 
Men även om detta har förekommit kan omställningen vara svår eftersom vill-
koren i en arbetsplatskontext plötsligt är mycket annorlunda. Det är helt enkelt 
mycket svårt att inom en utbildningskontext efterlikna de skrivsituationer som 
förekommer i arbetslivet. Utbildningens uppgifter blir alltid ”skoluppgifter” 
och det accepteras att studenten som skrivit något inte är fullärd (Schriver 
2012). I arbetslivets skarpa läge går det dock ofta inte att komma undan med 
att göra sitt bästa – texten måste hålla måttet och den som inte uppfyller kraven 
kan få obehag av det. 

Skillnaderna mellan arbete och utbildning handlar också om hur man lär 
sig skrivande – detta skiljer sig nämligen också typiskt åt mellan utbildning 
och arbetsliv. I formellt lärande i skolsituationer finns inte sällan en uttalad 
undervisningsorientering (Sahlström et al. 2010), och det mesta handlar om 
att ”snitsla banan” för lärande. Detta skiljer sig från hur lärande normalt ramas 
in i vardagen där lärande sällan är ett mål, utan i stället något som händer 
medan de uppgifter som ska utföras blir utförda. Det vardagliga lärandet – 
inklusive det typiska lärandet i arbetsplatssituationer – kan i stället kallas in-
formellt lärande eller situerat lärande, eftersom det sker i ett visst samman-
hang. En vanlig uppfattning som härstammar från Jean Lave och Étienne 
Wenger är att sådant lärande framför allt sker genom deltagande i verksamhet 
(Lave & Wenger 1992, Wenger 1998), genom att den som ska lära sig startar 
som deltagare i utkanten av verksamheten och sedan arbetar sig in i den. Att 
på detta sätt starta som en sådan ”legitim perifer deltagare” i en verksamhet 
(Wenger 1998) uppfattas då som det ”normala” sättet att lära: man blir en del 

                               
3 Ett exempel skulle kunna vara de olika typer av utredningar som blivande socionomer kan 
tänkas behöva skriva (se t.ex. Ström 2017 om barnavårdsutredningar). 
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av gruppen som gör något, och lär sig genom att göra, och får samla upp led-
trådar till hur man ska göra det bäst man kan (Beaufort 2000, Freedman & 
Adam 1996). 
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2 Socionomprogrammets första termin 

I förra kapitlet behandlades några viktiga aspekter av den akademiska littera-
citeten och de teoretiska utgångspunkterna för vår granskning av hur man ar-
betar med studenternas akademiska litteracitet vid Sociologiska institutionen. 
Så, hur ser det egentligen ut inom utbildningarna? Det kommer vi att ge ex-
empel på i det här kapitlet, där vi tittar på den första terminen på Socionom-
programmet, och i nästa kapitel (3), där vi gör några nedslag på institutionens 
fristående kurser. 

I vårt uppdrag ingick att granska första terminen på Socionomprogrammet, 
med särskilt fokus på den första delkursen, Socialt arbete: Teori, utveckling, 
profession (14 hp). Nedan ges först en översikt över den första terminen. Där-
efter fokuseras delkurs 1, särskilt den första skrivuppgiften, eftersom den för 
många studenter utgör det allra första mötet med skrivandet inom utbild-
ningen. 

2.1 Översikt över den första terminen 
Den första terminen på Socionomprogrammet består av tre delkurser: 
 

1. Socialt arbete: Teori, utveckling, profession (2SC101, fortsättnings-
vis kallad delkurs 1) 

2. Sociala villkor och sociala problem (2SC102, delkurs 2) 
3. Personlig och professionell utveckling (2SC141, delkurs 3). 

Nedan ges en översikt över de skriftliga och de muntliga uppgifterna under 
terminen (se tabell 1), med reservation för att något kan saknas, då vi främst 
kunnat utgå från den information som varit åtkomlig för oss i Studentportalen. 

Vår genomgång av de skriftliga uppgifterna på termin 1 visar att det finns 
ett väl genomtänkt upplägg i delkurs 1, som beskrivs mer utförligt nedan. På 
kursen finns också två lärandemål som tydligt kan kopplas till studenternas 
akademiska litteracitetsutveckling: 
 

• ”visa grundläggande kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och 
akademiskt skrivande” 

• ”känna till och kunna använda metoder för informationssökning in-
klusive att självständigt söka fram vetenskapliga texter” 



FUMS Rapport nr 235  |  17 

Tabell 1. Översikt över skriftliga och muntliga uppgifter termin 1, Socionompro-
grammet (Soc 1Y) 

Delkurs Skriftliga uppgifter Muntliga uppgifter 

1. Socialt arbete: Teori, ut-
veckling, profession, 14 hp 

• 1 individuell (mindre) 
uppgift 

• 1 grupp-PM 
• 1 hemtentamen 

• seminariediskuss-
ioner 

• presentationer 
• 1 muntlig gemensam 

uppgift 

2. Sociala villkor och soci-
ala problem I, 14 hp 

• 1 skriftlig salstentamen 
• 1 skriftlig hemtenta-

men 
• 1 skriftlig gruppuppgift 

• seminarier diskuss-
ioner 

• Powerpoint- presen-
tationer 

3. Personlig och profess-
ionell utveckling, 2 hp 

• 3 loggar 
• 1 kritisk reflektion 

• seminariediskuss-
ioner 

Delkurs 2 innehåller också skriftliga uppgifter som erbjuder möjlighet att 
träna på akademiskt skrivande. Också här finns ett lärandemål som ansluter 
till akademisk litteracitet:  
 

• ”kunna kommunicera och diskutera dessa sociala kunskaper skriftligt 
och muntligt” 

Delkurs 3 är ett moment som löper som en strimma genom programmet och 
som ger studenten tillfälle att reflektera över sin personliga och professionella 
utveckling i såväl skriftlig som muntlig form. 

Sammantaget erbjuder alltså den första terminen studenterna rika möjlig-
heter att utveckla akademisk litteracitet i meningsfulla och funktionella sam-
manhang. Den första delkursen har ett särskilt väl genomtänkt upplägg där-
vidlag, med uttalade lärandemål som ansluter till detta, vilket är gynnsamt 
med tanke på att många studenter är nya. Kursen innehåller också väl anpas-
sade skrivuppgifter för ändamålet: en första individuell kortare uppgift, ett PM 
som skrivs i grupp samt en skriftlig hemtentamen, liksom muntliga uppgifter 
som ansluter till de skriftliga. Också de följande delkurserna innehåller sådana 
moment. Det finns dock utvecklingspotential där dessa möjligheter ytterligare 
kan tas tillvara, vilket vi återkommer till i följande avsnitt.  

Nedan följer en närmare granskning av skrivuppgifterna på delkurs 1, där 
såväl styrkor som utvecklingsmöjligheter lyfts fram. 
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2.2 Delkurs 1. Socialt arbete: Teori, utveckling och 
profession 
Delkurs 1 består av tre skriftliga uppgifter: En kortare individuell skrivupp-
gift, en PM som skrivs i grupp samt en individuell hemtentamen. Den indivi-
duella skrivuppgiften, som är kopplad till seminarium 3 på delkursen, är stu-
denternas första skriftliga uppgift, och för många därför det allra första mötet 
med skrivandet på utbildningen. Enligt McInnis (2001) är studenterna som 
allra mest sårbara när de är nya, och den första tiden kan bli helt avgörande 
för de fortsatta studierna. Av den anledningen har vi tittat extra noga på upp-
lägget runt den första uppgiften samt på studenternas texter från höstterminen. 

Utöver de skriftliga uppgifterna finns också muntliga uppgifter i form av 
seminariediskussioner och presentationer av läst litteratur, samt uppgifter i lit-
teratursökning, som ju också är en viktig del av den akademiska litteracitets-
utvecklingen. Där ingår också diskussion om litteraturen utifrån frågor, något 
som främjar studenternas förmåga att ta till sig och läsa vetenskapliga texter, 
sammanfatta textens viktigaste budskap samt formulera frågor med utgångs-
punkt i texten. Den typen av övningar ger en viktigt grund att stå på inför det 
egna skrivandet. Nedan följer en genomlysning av den första skriftliga upp-
giften. 

2.2.1 Den första individuella skrivuppgiften 
Den första skriftliga individuella uppgiften består i att resonera kring ett teo-
retiskt perspektiv utifrån fyra frågeställningar. Vi har läst och närstuderat 
samtliga inlämnade uppgifter från höstterminen 2016 och höstterminen 2017. 
Vi har också tittat på de instruktioner studenterna fått samt på studiehandled-
ningen. Där står bland annat att: 

den skriftliga uppgiften ingår som en del i träningen att skriva akademiska tex-
ter. Före seminariet kommer Språkverkstaden att hålla en föreläsning om aka-
demiskt skrivande. Efter inlämningen kommer uppgiften att läsas av lärare 
med fokus på textens struktur, referenshantering och språk. Ni kommer att få 
skriftliga individuella kommentarer på er uppgift och den kommande föreläs-
ningen Respons på akademiskt skrivande kommer att ha dem som utgångs-
punkt för vidare diskussion om skrivande inom socialt arbete. 

Som första uppgift anser vi att den fungerar bra, och omgärdas av ett genom-
tänkt upplägg. Det är en mindre uppgift, som är kopplad till den ordinarie 
undervisningen, men som också föregås av en föreläsning i Språkverkstadens 
regi (som dock enligt uppgift inte blev av hösten 2017). Studenterna får re-
spons på texten utifrån språk, struktur och referenshantering. Responsen följs 
upp i en föreläsning, där vanligt återkommande problem tas upp. 

Utöver Språkverkstadens föreläsning ges också en föreläsning av lärare 
inom ämnet på temat ”Akademiskt skrivande” (som vi tagit del av genom den 
Powerpoint-presentation som funnits tillgänglig i Studentportalen). Den lig-
ger på en förhållandevis hög nivå och sätter in skrivandet på utbildningen i ett 
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större sammanhang, samt väcker frågan om målet är professionsskrivande el-
ler akademiskt skrivande. Akademisk litteracitet definieras, liksom vilka kun-
skapsdomäner den består av. I lärarens föreläsning beskrivs alltså akademisk 
litteracitet på ett mer övergripande plan, utan att vara direkt kopplad till den 
aktuella skrivuppgiften. Dock finns vissa centrala formuleringar som studen-
terna kan ha haft i åtanke då de arbetat med uppgiften, såsom att akademisk 
text utmärks av saklighet, språklig klarhet och objektivitet. Att på detta sätt på 
ett tidigt stadium och inom ramen för utbildningen väcka studenternas med-
vetenhet om skrivandets centrala funktion är givetvis utmärkt. Frågan är dock 
om studenterna är redo för den tämligen avancerade nivå som föreläsningen 
tycks hålla (med reservation för att vi bara tagit del av bilderna – mycket kan 
ju förtydligas och konkretiseras genom läraren). Som tidigare nämnt känner 
sig många studenter osäkra inför mötet med akademins diskurser och det är 
som erfaren lärare lätt att överskatta eller ha för höga förväntningar på studen-
ternas beredskap. 

Språkverkstadens föreläsning handlar om ”Vetenskapligt skrivande” och 
syftar till att ”få igång dina tankar om akademiskt skrivande” (enligt den Po-
werpoint-presentation som finns tillgänglig i Studentportalen). Den håller en 
mer konkret nivå med stort fokus på själva skrivprocessen och hantverket. 
Föreläsningen är delvis strukturerad utifrån den s.k. texttriangeln, som är en 
modell över de olika nivåer i texten studenterna behöver förhålla sig till (se 
vidare avsnitt 2.2.2). Studenterna får veta att akademisk text utmärks av pre-
cision, koncentration samt disposition (i ett tredelat textmönster bestående av 
inledning, huvuddel/avhandling och avslutning) och att språket ska vara mot-
tagaranpassat, korrekt och enkelt. Sådant som styckeindelning, lämplig stil-
nivå, referatmarkörer och metatext berörs också i föreläsningen. Men den har, 
liksom lärarens föreläsning, inte någon helt tydlig koppling till kursens skriv-
uppgifter, utan håller också en mer generell nivå. En tydligare sådan koppling 
skulle kunna medföra att ämnesintegrationen stärktes (och att ett funktionellt 
och meningsfullt sammanhang skapades), samt att studenterna försågs med 
fler verktyg inför den första skrivuppgiften, samtidigt som läraren kunde få 
mer enhetliga texter att bedöma. Men detta beror på vilket syfte och vilka för-
väntningar man har på den första skrivuppgiften, vilket är en fråga som med 
fördel kan diskuteras i lärarkollegiet. 

Vi har inte haft tillgång till lärarnas individuella respons, eftersom den har 
lämnats direkt till studenterna. Däremot har vi tagit del av den Powerpoint-
presentation som användes vid den gemensamma responsföreläsningen. Det 
är en god idé att följa upp en skrivuppgift med respons och samla exempel på 
sådant som studenterna behöver utveckla och tänka på, men risken finns alltid 
att detta blir för abstrakt och att studenterna inte kopplar det som tas upp till 
sina egna texter, eller att de inte förstår vad som avses. Vad menas t.ex. med 
röd tråd? Om en sådan saknas i texten, hur går man tillväga för att skapa en? 
En utvecklingspotential här skulle kunna vara att studenterna får möjlighet att 
revidera sina texter utifrån responsen, vilket främjar studenternas lärande, lik-
som att responsen åtföljs av konkreta exempel från texterna. Det är givetvis 
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alltid en fråga om det finns tid och tillgängliga lärarresurser, varför kamratre-
spons kan vara ett alternativ. I avsnitt 4.6 återkommer vi till hur man kan ar-
beta med respons på ett sätt som gynnar studenternas litteracitetsutveckling. 

Vid närstudiet av texterna har vi gått igenom dem med utgångspunkt i text-
triangelns nivåer (Hillocks 1987, Hoel 2008), med början i textens mer glo-
bala nivå ner mot den mer lokala. Studenterna har alltså mött modellen i 
Språkverkstadens föreläsning. I genomgången görs också kopplingar till 
andra verktyg som studenterna haft tillgång till, dvs. föreläsningarna, upp-
giftsinstruktionen samt betygskriterierna och studiehandledningen. Nedan ges 
först en beskrivning av texttriangeln. Därefter följer en genomgång av texterna 
utifrån dess nivåer. 

2.2.2 Texttriangeln – nivåer i texten 
Texttriangeln (figur 2) är en modell för att beskriva olika nivåer av texten som 
skribenten har att förhålla sig till. Den går från textens globala nivå till den 
mer lokala ner på detaljnivå. 

 
 

 
Figur 2. Texttriangeln (fritt efter Hoel 2008)  

Överst i triangeln finns skrivsituationen, där sådant som syfte och mottagare 
ingår. På denna nivå kan man undersöka i vad mån texten har en lämplig ut-
formning för syftet på global nivå, i fråga om genreanpassning och mottag-
aranpassning. Häri ingår också huruvida texten är självbärande (dvs. om den 
går att läsa och förstås även av den som inte är medveten om kontexten, har 
tillgång till uppgiften och litteraturen etc.), vilket är en del av mottagaranpass-
ningen, liksom i vad mån studenterna formulerat passande och informativa 
rubriker, samt i övrigt lyckats följa instruktionerna till uppgiften. 

På nästa nivå finner vi innehåll (som lämnas därhän i denna genomgång) 
och struktur. Aktuellt för uppgiften är t.ex. om studenten förmått att dela in 
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texten i avsnitt på ett rimligt sätt med en ”röd tråd” och med passande rubriker, 
som i sin tur är indelade i stycken (utifrån principen att en tanke/ett tema mot-
svarar ett stycke, eventuellt med kärnmeningar), samt om läsaren får en till-
räcklig vägledning in i ämnet (med metatext), t.ex. i form av en ”trattformad” 
inledning, som börjar med en mer allmän, generell kommentar om ämnesom-
rådet för att sedan leda läsaren in på det mer specifika syftet med den aktuella 
texten. 

De efterföljande mer lokala nivåerna (ner på detaljnivå) handlar om satser, 
ordval, rättstavning och formalia etc. Här kan man titta på sådant som for-
muleringar, meningsbyggnad, interpunktion, huruvida ordvalen är precisa och 
adekvata för akademisk text, lämplig stilnivå och i vad mån studenten följer 
eventuella instruktioner för referenser, samt stavning. 

Det är lätt att få intrycket att de olika nivåerna i texttriangeln är tydligt 
separerade, såsom de beskrivs i modellen, men så är inte fallet, utan de sam-
verkar och påverkar varandra. Textens syfte (genre) kan t.ex. vara avgörande 
för huruvida en viss stilnivå, t.ex. ett visst ordval (såsom jobba/arbeta) är 
lämpligt, liksom grammatiska val (t.ex. aktiv eller passiv form, såsom I texten 
beskriver jag …/I texten beskrivs …), men också sådant som hur referenser 
utformas. För tydlighetens skull ges dock exempel från studenttexterna på de 
olika nivåerna steg för steg nedan. 

2.2.3 Studenternas texter 
De texter vi granskat håller överlag förhållandevis god kvalitet (utifrån våra 
erfarenheter av studenttexter från många olika utbildningar vid flera lärosä-
ten). De flesta uppvisar dock vissa s.k. interimdrag, vilket bekräftar Asks an-
tagande (2005), att högre utbildnings diskurser är nya för de flesta studenterna. 
Dessa drag kan alltså ses som förväntade steg i studenternas litteracitetsut-
veckling (se avsnitt 1.4.3). Det finns emellertid också exempel på texter 
skrivna av mycket säkra skribenter, som skulle kunna tänkas ha tidigare erfa-
renheter av akademiskt skrivande. 

Av studenternas lösningar att döma råder det osäkerhet främst inom föl-
jande områden på den globala nivån: självbärande text, genre- och mottag-
aranpassning, struktur i form av avsnitt med lämpliga rubriker samt styckein-
delning. Vissa studenter har en enda rubrik och därefter löpande brödtext, me-
dan andra har anammat det system som presenterades under Språkverkstadens 
föreläsning, dvs. en inledning, därefter en huvuddel med ett eller flera rubrik-
satta avsnitt samt en avslutning. Ytterligare andra har utgått från frågeställ-
ningarna i uppgiftsinstruktionen och återanvänt dessa som rubriker. 

Grovt sett kan texterna delas in i två huvudkategorier: självbärande och 
icke-självbärande texter. I tabell 2 redovisas hur texterna fördelar sig på de 
båda undersökta terminerna. Denna indelning är inte så skarp som den kan 
förefalla, utan det handlar snarare om grader på en skala, där en text kan vara 
mer eller mindre självbärande, när det gäller genre- och mottagaranpassning, 
rubriker, struktur etc. 
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Tabell 2. Individuell skrivuppgift på delkurs 1 (seminarium 3) 
 

Självbärande 
texter 

Icke-själv-
bärande texter 

”Problema-
tiska” texter 

Totalt 

Höstterminen 
2016 

40 (69 %) 16 (28 %) 2 (3 %) 58 

Höstterminen 
2017 

36 (58 %) 23 (37 %) 3 (5 %) 62 

Det finns också ett fåtal texter vars skribenter tycks vara så pass osäkra eller 
ovana att man kan föreställa sig att det kommer att krävas omfattande insatser, 
kanske mer än vad som ryms inom ramen för utbildningens och Språkverk-
stadens resurser. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte går att dra en 
sådan slutsats utifrån hur studenten löst denna enda, första uppgift. Vi vet inte 
hur mycket tid och möda studenten lagt ner på uppgiften och om detta i så fall 
är det bästa studenten förmår. Några av dessa texter har även tydliga andra-
språksdrag, där man kan förmoda att studenterna behöver bli säkrare på det 
svenska språket först (med det är viktigt att komma ihåg att flerspråkig bak-
grund hos skribenten inte alls behöver betyda att det finns andraspråksdrag i 
texten – det beror givetvis på hur länge och i vilken omfattning man har haft 
tillgång till språket). Bland dessa ”problematiska” texter finns också enstaka 
texter där man möjligen skulle kunna misstänka läs- och skrivsvårigheter hos 
skribenten, men det är givetvis inget vi kan bedöma utifrån detta begränsade 
underlag. Vi ser alltså en klar potential hos de flesta studenterna, som med 
hjälp av exempelvis modelltexter, tydliga instruktioner och konstruktiv re-
spons på skrivandet samt eventuellt stöd i Språkverkstaden (i ett fåtal fall), har 
goda förutsättningar att utveckla sin akademiska litteracitet. 

Det är intressant att konstatera att andelen självbärande texter är större höst-
terminen 2016 än 2017. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant, vilket 
gör att det inte går att dra slutsatsen att det faktum att Språkverkstadens före-
läsning uteblev höstterminen 2017 kan ha påverkat. En mer kvalitativ analys 
av texterna visar dock att det finns en hel del ”spår” i texterna efter föreläs-
ningen hösten 2016, t.ex. när det gäller hur texterna är strukturerade, de rubri-
ker som studenterna använder och hur inledningen är formulerad. Flera av 
texterna använder t.ex. rubriker som inledning, avhandling (om textens hu-
vuddel) samt avslutning. Det är naturligtvis också möjligt att dessa spår härrör 
från studenternas tidigare skriverfarenheter, men de alltså tydligare och mer 
frekventa den grupp som tagit del av föreläsningen. Det skulle kunna tyda på 
man kan ha gjort en koppling mellan föreläsningen och den aktuella uppgiften. 

Nedan följer ett typiskt exempel på en självbärande inledning med meta-
text:  

Den här promemorian ska, ur ett strukturalistiskt perspektiv, ta sig an fråge-
ställningar om alkoholmissbruk. I texten kommer i tur och ordning följande 
fyra frågor att diskuteras: Hur kan vi förstå alkoholmissbruk som ett socialt 
problem? Vad kan orsakerna vara till att människor börjar missbruka alkohol? 
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Vad kan och bör samhället göra för att förhindra att människor missbrukar al-
kohol och hur bör socialarbetare arbeta med att förhindra alkoholmissbruk? 

Denna inledning kan beskrivas som självbärande och mottagaranpassad, i och 
med att den innehåller metatext med instruktioner till läsaren om vad texten 
kommer att behandla och hur den är strukturerad. Därefter följer fyra avsnitt 
med rubriker som formulerats med utgångspunkt i uppgiftens frågeställningar: 
Definiera sociala problem, Orsakssammanhang, Vad gör vi åt det? samt So-
cialarbetarens uppdrag. Därtill kommer ett avslutande avsnitt som bär rubri-
ken Summering, och som också inleds med metatext: ”Här har alkoholmiss-
bruk beskrivits som ett fenomen orsakat eller snarare förstärkt av strukturer 
och organisationer”. Den här typen av struktur, med inledning, metatext och 
mottagaranpassning, rubricerade avsnitt samt avslutning är alltså något vanli-
gare hösten 2016 än hösten 2017. 

En motsatt variant av lösning är en icke självbärande text utan mottagaran-
passning. I en typisk sådan text besvaras helt enkelt de fyra frågeställningarna 
rakt upp och ner i tur och ordning, utan inledning och avslutning. Den saknar 
alltså mottagaranpassning såtillvida att den inte kan läsas och fullt ut förstås 
om läsaren inte har kontexten helt klar för sig, och känner till att detta är svaret 
på en viss skriftlig uppgift. Det finns också många texter som befinner sig 
någonstans mellan dessa båda huvudtyper, och som alltså är mer eller mindre 
självbärande och som har mer eller mindre metatext och annan mottagaran-
passning. Det är också tydligt att studenterna själva inte riktigt har haft klart 
för sig vilken typ av text det egentligen handlar om eftersom de refererar till 
texten på många olika sätt, som i exemplet ovan, där den benämns promemo-
rian och texten. Andra ofta förekommande benämningar är PM, uppgift, upp-
sats, avhandling, denna vetenskapliga text, arbetet osv. Det förefaller alltså 
som om studenterna har haft svårt att identifiera vilken typ av genre det rör 
sig om, och vad den i så fall kallas. 

Till den mer globala nivån i texttriangeln hör också förmågan att dela in 
texten i stycken. Även här kan vi se att det råder osäkerhet hos många studen-
ter. Språkverkstadens föreläsning innehåller visserligen ett moment om hur 
man kan organisera stycken utifrån kärnmeningar, men det är uppenbart att 
många studenter fortfarande har svårt för detta. I de allra flesta texter finns 
någon form av styckeindelning, men den är inte alltid konsekvent genomförd 
när det gäller den rent tekniska markeringen av nytt stycke, utan ofta tillämpas 
en sammanblandning av olika principer (t.ex. både indrag och blankrad eller 
olika principer om vartannat). Vanligt är också att styckena antingen är för få 
och för långa (och därmed avhandlar flera teman som kan gå i varandra) eller 
för många och för korta (och därmed inte fullföljer tankegångar och resone-
mang fullt ut, eller delar upp dem på flera stycken). Ett av de problemområden 
som läraren tar upp i responsföreläsningen gäller att många texter ”saknar röd 
tråd” och att många texter innehåller ”ofullständiga tankegångar, resonemang, 
argumentation”. En ofullständig styckeindelning kan, bland andra företeelser, 
bidra till ett sådant intryck. 

Som tidigare nämnts kan merparten av texterna betraktas som interimtex-
ter, vilket gör att det återfinns en hel del typiska interimdrag i texterna, vilket 
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de exempel som hittills tagits upp kan sägas utgöra. Ytterligare exempel på 
sådana drag gäller t.ex. genreanpassning, där studenterna i vissa fall uppen-
barligen är en erfaren och skicklig skribent, men inte har klart för sig vilken 
genre som bäst lämpar sig för den här typen av uppgift. Ett exempel är en text 
i argumenterande form som inleds på följande sätt: ”De flesta har nog någon 
gång sett en film som visar vikingar eller pirater eller liknande ‘tuffingar’ som 
dricker omåttliga mängder alkohol”. Det är självklart inte givet att en sådan 
inledning är olämplig, utan frågan är om den är lämplig i just den här skrivsi-
tuationen (vilket det givetvis kan råda delade meningar om).  

Några skribenter är uppenbart redan väl bekanta med liknande texter, me-
dan man i många fall kan se att studenten försöker ”skriva akademiskt”, men 
där också drag från andra genrer finns med, exempelvis talspråkliga formule-
ringar samt osäkerhet när det gäller att uttrycka sig sakligt och objektivt eller 
mer personligt. Vanligt är t.ex. en osäkerhet kring meningsbyggnaden där tex-
ten inte blir alldeles stringent, utan kan ge ett litet mångordigt och ”pratigt” 
intryck. Ett exempel på en sådan formulering är: ”Det var detta som man kom 
fram till i studien; att samhällets olika skikt bildar en helhet där sociala pro-
blem kan ge kunskap om samhällsuppbyggnaden”. Meningen är inte felaktig, 
men inleds något ”pratigt”. I en annan typ av text hade den fungerat utmärkt. 
Ett sätt att ”strama upp” formuleringen skulle kunna vara att inleda med ”I 
studien kom man fram till att …” eller ”Studien visade att …”. Den här typen 
av konkreta exempel där man visar på möjliga alternativ kan vara lämpliga att 
ta upp exempelvis i en responsföreläsning. På så sätt visar man att det inte 
alltid handlar om huruvida en mening är korrekt eller ej, utan att studenten 
står inför ett antal mer eller mindre lyckade alternativ. Det blir ett sätt att till-
skriva studenten visst handlingsutrymme som (blivande) akademisk skribent, 
vilket kan främja literacitetsutvecklingen (Eklund Heinonen 2015). 

En besläktad variant är när studenten till synes anstränger sig att ”skriva 
akademiskt” men inte fullt ut lyckas, t.ex. genom att texten blir tillkrånglad 
och därmed svårläst, samtidigt som drag från olika stilar och genrer kan blan-
das. I responsföreläsningen tar läraren upp att många ”[b]landar högt och lågt 
– olika nivåer i samma mening”, vilket kan vara ett tecken på en osäkerhet när 
det gäller genren. Nedan ges ett exempel: 

Ur ett konstruktivistiskt perspektiv så kan man också kringå huruvida ett pro-
blem existerar eller inte genom att påpeka hur samhället genom media och 
samhällsdebatten påpekar sociala problem, om det finns en uppfattning om att 
ett problem existerar och är oönskat av samhället samtidigt som det kräver 
samhällsingripande så existerar problemet som fenomen iallafall. 

I exemplet återfinns mer talspråkliga drag blandat med formuleringar som ofta 
utmärker akademisk text. I kombination med tillkrånglad meningsbyggnad 
blir resonemanget svårt att följa för läsaren. I betygskriterierna står det att tex-
ten ska vara ”akademiskt läsbar”. Exakt vad som ingår i detta framgår inte 
(och skulle gärna kunna förtydligas), men vi utgår från att sådant som lämplig 
stilnivå när det gäller meningsbyggnad och ordval ingår här. I detta avseende 
finns stora variationer mellan texterna. 
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Vid genomgången av texternas mer lokala nivåer kan man konstatera att de 
allra flesta har en någorlunda välfungerande stavning och interpunktion (med 
några få undantag, se resonemanget ovan om ”problematiska texter”). Till de 
mer lokala nivåerna hör även meningsbyggnad, som också överlag fungerar 
relativt bra. Dock återfinns en del exempel på s.k. satsradningar, dvs. huvud-
satser som radas på varandra inom samma mening, som egentligen borde åt-
skiljas av punkt (tankstreck eller konjunktion), t.ex. ”Ett socialt problem är 
oftast aldrig en enstaka individs fel, det finns många faktorer som bidrar till 
sociala problem.” Det förekommer även ofullständiga meningar, dvs. me-
ningar som saknar subjekt och/eller predikatsverb och därför blir grammatiskt 
ofullständiga, vilket också tas upp i responsföreläsningen, t.ex.: ”Det kan 
handla om genetiska anledningar eller andra sociala strukturer som kan leda 
till missbruk. Bland annat den norm som finns i samhället gällande alkohol.” 
Dessa företeelser är generellt mycket vanliga, inte enbart i studenttexter, utan 
i många mer eller mindre informella texttyper, och återfinns även i tidnings-
text och i skönlitteratur. Återigen har vi alltså att göra med ett stilistiskt drag 
och okunskap om de krav som genren medför, snarare än en bristande förmåga 
att skriva grammatiskt korrekta, fullständiga meningar.  

Referenserna hör också till textens mer lokala nivåer. I texterna finns 
många exempel på osäkerhet kring referenshanteringen. I betygskriterierna 
för uppgiften står att för godkänt betyg ska instruktionerna för referenser föl-
jas. Av texterna att döma är dock många studenter osäkra på hur man refererar, 
eller blandar olika system. Följande exempel tyder på en sådan osäkerhet: ”I 
Perspektiv på sociala problem, skriven av Meeuwisse och Svärd (2013) 
nämns Guisseppe Micheli som har fokuserat mycket på själva processen som 
något avvikande. Han beskriver …”. Det finns många liknande exempel i tex-
terna, där studenterna tycks vara väl medvetna om vikten av att referera, och 
därför snarast kommer med för mycket information genom att skriva ut hela 
titlar och författarnamn i själva brödtexten. 

Referenser berörs också i Språkverkstadens föreläsning, där akademisk 
text beskrivs som ”kommunikativ/dialogisk”, och som ”bygger på tidigare 
forskning”. Vår erfarenhet är att många studenter är osäkra på hur man refe-
rerar, samtidigt som de är medvetna om att det ofta läggs stor vikt vid detta. 
Däremot har många inte klart för sig varför man refererar, utan frågan betrak-
tas som en rent teknisk färdighet, som gäller själva referenshanteringen och 
vilket referenssystem som ska användas. Hur man gör när man refererar själva 
innehållet i en text är ofta en större utmaning för nya studenter. Det finns ex-
empel i texterna som tyder på att lapptäckesteknik, eller s.k. plagiphrasing har 
använts (se avsnitt 1.4.2), där snart sagt varje mening avslutas med en referens 
med sidnummer, men där de refererade avsnitten inte fogats ihop till en sam-
manhängande helhet.  

En av de intervjuade lärarna uppger att det ibland blir för mycket fokus på 
det tekniska utformandet av referenser, och beskriver det som att ”det där blir 
nån sorts religion”, vilket skapar oro och hos många studenter. Läraren menar 
också att det ibland även från lärarhåll läggs alltför mycket fokus på referen-
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serna, och på att använda ett specifikt referenssystem, vilket förmedlar till stu-
denterna att detta är mycket viktigt, något som kan ge upphov till stress och 
till ett felaktigt fokus. 

En annan lärare ger också uttryck för att för mycket fokus på referenshan-
tering kan vara problematiskt, eftersom det kan göra skrivandet mindre lust-
fyllt. Läraren påpekar att många av studenterna kommer direkt från gymnasiet 
och därmed inte har tidigare erfarenheter av akademiskt skrivande: ”De har 
inte pluggat så mycket på högre nivåer innan. Så på ett sätt känns det som att 
de liksom fastnar i ’ska det vara komma eller punkt efter’ – och det är klart att 
det är viktigt. Men det viktigaste är ju att de blir fångade av vad de ska lära 
sig”. 

Vi återkommer i avsnitt 4.5 till hur man kan arbeta med referenser och re-
fererande för att lyfta frågan från att vara en rent teknisk färdighet till att 
handla om att förhålla sig till och värdera andra texter, alltså hur man i under-
visningen kan gå från färdighetsdiskurs till AL-diskurs kring referenshante-
ringen (dvs. koppla ihop hur man gör till varför man gör det). 

2.2.4 Sammanfattande om den första uppgiften 
Som första uppgift fungerar den skriftliga uppgift vi granskat ovan väl, ef-
tersom den är kopplad till den ordinarie undervisningen, föregås av en före-
läsning om akademiskt skrivande som lärare på utbildningen står för, samt av 
en föreläsning av Språkverkstaden, där själva skrivandets hantverk tas upp på 
ett mer generellt plan. Studenterna får sedan individuell respons på uppgif-
terna utifrån språk, struktur och referenshantering. Responsen följs upp av en 
föreläsning, där återkommande problemområden lyfts. Strukturen är med 
andra ord väl genomtänkt, och skulle kunna fungera som modell för liknande 
upplägg på andra utbildningar. 

I genomgången av studenternas texter har vi främst funnit osäkerhet kring 
sådant som självbärande text samt struktur i form av rubriker, avsnitt och 
styckeindelning. Eftersom uppgiften uttalat ingår som en del i träningen att 
skriva akademiskt kunde det vara en idé att hjälpa studenterna med en på för-
hand given struktur att följa. En modelltext som man tillsammans tittar på, 
eller som studenterna kan diskutera i utifrån ett antal frågeställningar om hur 
texten är strukturerad, kunde också fungera som stöd. På de mer lokala nivå-
erna fungerar texterna i stort sett bra, dvs, när det gäller sådant som stavning 
och interpunktion, där kvaliteten på texternas är förhållandevis hög, med tanke 
på att det är studenternas första uppgift. Enligt betygskriterierna ska texten ska 
vara ”akademiskt läsbar”, men det framgår inte riktigt vad som menas med 
det. Här skulle instruktionerna kunna förtydligas, (t.ex. på liknande sätt som 
inför delkursens grupp-PM, där instruktionerna är tydligare, vilket också re-
sulterar i mer enhetliga texter). 

Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att göra en tydligare koppling mel-
lan de båda föreläsningarna som fokuserar på akademiskt skrivande och den 
första uppgiften, liksom att ge studenterna tillfälle att revidera sina texter uti-
från responsen, vilket är mycket gynnsamt för lärandet. Detta måste givetvis 
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ställas i relation till de tillgängliga lärarresurserna. Ett alternativ är att kom-
plettera den generella responsen med konkreta exempel samt kamratrespons 
efter revideringen. Studenterna måste i sådan fall förberedas på hur man ger 
konstruktiv respons (se avsnitt 4.6).  

2.3 Lärarnas respons 
Den övergripande bilden av Socionomprogrammets första termin visar på ett 
inkluderande förhållningssätt där det finns en strävan att introducera och en-
gagera studenter i akademisk litteracitet. Institutionen uppmärksammar i viss 
mån ett glapp mellan studenter och lärares förståelse av texter och de förefaller 
se studenter som engagerade deltagare i praktiker och texter de möter under 
utbildningen (jfr Lea 2004). Förutom detta tycks det finns en medvetenhet om 
betydelsen av respons för att studenter ska kunna utveckla sitt akademiska 
skrivande. Vid institutionen går det att identifiera olika former av skriftlig och 
muntlig respons. I intervjuer med lärare framgår att de saknar samsyn och pe-
dagogiska redskap. Här är det viktigt att påpeka att de nedslag som gjorts inte 
nödvändigtvis är representativa med hänsyn till att vi endast studerat vissa 
delar av verksamheten. 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de inte är helt tillfreds med den 
egna responspraktiken. Detta förklaras huvudsakligen med att undervisning 
av stora studentgrupper inte medger tillräckligt med tid för genomläsning av 
texter och nödvändig respons. För att komma tillrätta med situationen har lä-
rarna utvecklat olika strategier varav två presenteras och diskuteras nedan. 
Den första strategin är minimera den individuella responsen och i stället satsa 
på mer generell respons vid bestämda seminarier. Detta kan t.ex. utmynna i 
att lärare i samband med återlämning av uppgifter illustrerar studenters olika 
utmaningar genom att använda formuleringar från studenternas texter. Den 
andra strategin är att minimera responsen och det kan sträcka sig från att lära-
ren skriver begränsat med kommentarer till att läraren inte ger någon respons 
överhuvudtaget om den inte specifikt efterfrågas. Det senare tillvägagångssät-
tet motiveras med att det är oklart i vilken utsträckning studenterna läser re-
sponsen. De konkreta strategierna är begripliga ur ett lärarperspektiv men de 
kan diskuteras ur ett student- och lärandeperspektiv. 

Den första strategin, som går ut på att använda sig av generell respons för 
att förmedla och lära ut det akademiska hantverket, kan ha fördelar men också 
nackdelar. Exempel på denna typ av generell respons går att finna i den ge-
mensamma respons som tas upp efter den första skrivuppgiften på delkurs 1 
där följande aspekter upp: 
 

• Den röda tråden saknas i många pm 
• Ofullständiga meningar 
• Ofullständiga tankegångar, resonemang, argumentation 
• Långa meningar med svepande och/eller oklara formuleringar 
• Blandar högt och lågt – olika nivåer i samma mening 
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Tidigare forskning visar att studenter inte nödvändigtvis kan identifiera sig 
med den här typen generell respons och i regel krävs därför mer explicit re-
spons för att den ska bli begriplig (Lillis 2003, Wingate 2015). Studenter riktar 
också kritik mot respons och påpekar att den är generell, vag och att det saknas 
förslag till förbättring. Den typen av respons som framför allt består av upp-
maningar som gäller struktur eller formuleringar kan upplevas som vaga och 
svårbegripliga (jfr Mutch 2003). 

Den andra strategin, att minimera eller utesluta respons, kan resultera i att 
alla studenter inte ges möjlighet att utveckla sitt skrivande. De finns då risk 
att de studenter som bäst behöver den kanske inte efterfrågar den. Att enskilda 
studenter ska begära att få respons på sina texter/uppgifter kan försätta dem i 
en svår ställning gentemot läraren eftersom de bl.a. ger läraren merarbete. 

De båda strategierna ovan behöver också diskuteras med utgångspunkt från 
textrevidering och kursprogression. Om studenter endast erbjuds möjlighet att 
skriva en version av en uppgift utan krav på revidering skapas få incitament 
att läsa och bearbeta given respons. Det finns också en risk att given respons 
då blir bara ett sätt att legitimera betyg (jfr Havnes 2008) snarare än ett verktyg 
för lärande (jfr Dysthe 2011, Lea & Street 1998). Upplägget ger också i liten 
grad utrymme för studenter att öva och våga ta risker. Om studenter inom 
ramen för kursens/kursernas design i stället ges möjlighet att revidera sina 
texter utifrån tillhandahållen respons (i en kurs och/eller mellan kurser) ges 
studenter inte bara möjlighet att träna och förbättra sitt skrivande – de skolas 
också in ett synsätt där textskrivandet träder fram som en process. 

2.4 Sammanfattande om Socionomprogrammets första 
termin 
Vår genomgång av Socionomprogrammets första termin visar ett välfunge-
rande och genomtänkt upplägg, vilket tyder på en medvetenhet om studenter-
nas behov av att få utveckla akademisk litteracitet inom ramen för ämnesstu-
dierna. Det finns en variation av individuella muntliga och skriftliga uppgifter, 
liksom uppgifter som ska genomföras i grupp. Studenterna får möjlighet att 
träna på olika delar av den akademiska litteraciteten, såsom att läsa och dis-
kutera litteratur och vetenskapligt förhållningssätt, söka litteratur, förhålla sig 
till källor samt genom att skriva texter enskilt och i grupp. Det finns också 
lärandemål som kan kopplas särskilt till den akademiska litteraciteten, vilket 
säkerställer att den ges utrymme inom undervisning och examination. Det 
finns också en viss progression, särskilt inom den första delkursen, där stu-
denterna får möjlighet att öva olika delar av litteraciteten med stigande svå-
righetsgrad.  

Genomgången av den allra första skrivuppgiften på delkurs 1 visar också 
ett väl genomtänkt upplägg, där studenterna får ta del av föreläsningar om 
vetenskapligt skrivande inför uppgiften, samt får respons på sina texter. Vår 
närstudie av studenternas texter visar en förhållandevis hög kvalitet med tanke 
på att det är studenternas första uppgift, men också att det finns en del osäker-
het när det gäller sådant som genre, stilnivå, struktur etc. Här skulle tydligare 
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instruktioner kunna underlätta för såväl studenter som för lärare, liksom om 
de båda föreläsningarna tydligare kopplades till uppgiften.  

Lärarna är medvetna om att respons har betydelse för att studenter ska 
kunna utveckla sitt akademiska skrivande. De använder sig av olika strategier 
i sina responspraktiker dels generell respons dels minimering av respons. De 
båda angreppssätten kan framöver behöva diskuteras med utgångspunkt från 
textrevidering och kursprogression.  

Sammantaget visar vår genomgång av den första terminen ett upplägg där 
studenterna får rika tillfällen att öva olika delar av den akademiska littera-
citeten inom ramen för ämnesstudierna. Även om det finns detaljer som skulle 
kunna utvecklas ytterligare, t.ex. när det gäller instruktioner och respons, 
skulle upplägget kunna användas som modell för andra utbildningar. Likaså 
är det viktigt att se till att det finns en fortsatt progression och en röd tråd 
genom programmet, så att denna goda start följs upp under resten av utbild-
ningen.  
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3 Fristående kurser i sociologi 

För att komplettera bilden av institutionens arbete med skrivande i utbildning-
arna kommer vi också att göra några nedslag på tre av institutionens fristående 
kurser, nämligen studiegången Sociologi och socialpsykologi A (2SC107), 
Sociologi B (2SC012) och Sociologi C (2SC108). Denna del av kartlägg-
ningen har vi avgränsat till dels styrdokument, dels material som varit till-
gängligt i Studentportalen. Vi har också avgränsat oss till vårterminen 2017, 
vilket var den senaste avslutade termin som fanns tillgänglig vid kartlägg-
ningstillfället. 

Vi startar med att säga några ord om hur kommunikativ kompetens synlig-
görs i kursplanerna, för att sedan ge en överblick med några nedslag i konkreta 
uppgifter från utbildningsgången. Därefter formuleras några slutsatser och råd 
utifrån detta. 

3.1 De styrande formuleringarna 
Högskoleförordningens mål för kandidatexamen (bilaga 2) har inte särskilt 
mycket specifikt att säga om kommunikativa kompetenser. Ett mål handlar 
om att ”visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera in-
formation, problem och lösningar i dialog med olika grupper”, men det finns 
inget om specifika akademiska kommunikativa kompetenser – akademiskt 
skrivande, talande m.m. Samtidigt innehåller rätt många av målen formule-
ringar som förutsätter att den som ska uppfylla målen är bra på att hantera 
språket. Man förväntas bl.a. visa förmåga att ”kritiskt diskutera” och att ”for-
mulera och lösa problem” – och inget av detta kan ju rimligen göras utan en 
viss behärskning av språket. 

På samma sätt finns det inom den aktuella studiegången en lång rad formu-
leringar som förutsätter språklig och kommunikativ förmåga. Ett urval av ex-
empel följer här, där vi har markerat med fetstil de verb som förutsätter en 
språklig prestation för att de ska uppfyllas: 
 

• ”översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska 
och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan 
dem” (Sociologi och socialpsykologi A, delkursen Introduktionskurs) 

•  ”redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och 
samhälle” (Sociologi och socialpsykologi A, delkursen Identitet och 
kultur) 

• ”kunna integrera, jämföra och kritiskt granska olika sociologiska te-
orier och begrepp” (Sociologi B, delkursen Sociologisk teori II) 
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• ”visa förmåga att kritiskt reflektera kring metodval och datain-
samlingsmetoder baserat på olika metodologiska perspektiv” (Socio-
logi B, delkursen Metod och analys II samt fördjupningsarbete) 

• ”självständigt använda sociologiska perspektiv, teorier och begrepp 
för att kritiskt analysera och utvärdera samtida sociala fenomen 
och problem” (Sociologi C, delkursen Sociologisk teori III) 

Det är således uppenbart att kommunikativ kompetens är något som är centralt 
för att klara utbildningen. Detta avspeglas också i viss mån i andra mål, där 
det finns formuleringar som handlar om sådant som man gör i skrift eller tal 
och tycks peka mot mer explicit träning av kommunikativ kompetens. 

På grundkursen (Sociologi och socialpsykologi A) lyfts genom målformu-
leringar dels förmågan att läsa, dels en viss muntlig förmåga, nämligen att 
delta i den muntliga akademiska genren seminarium: 

 
• ”visa förmåga att kritiskt läsa vetenskapliga rapporter om massmedi-

ala analyser av sociologisk och socialpsykologisk forskning” (Socio-
logi och socialpsykologi A, delkursen Introduktionskurs) 

• ”visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt semi-
narium” (Sociologi och socialpsykologi A, delkursen Introduktions-
kurs) 

På fortsättningskursen (Sociologi B) aktualiseras både skriftlig och muntlig 
kommunikation, liksom även förmågan att (inom seminarier) ge konstruktiv 
kritik: 
 

• ”visa förmåga att såväl i skriftlig som muntlig form använda sig av 
teorier och begrepp för att analysera aktuella samhälleliga problem” 
(Sociologi B, delkursen Sociologisk teori II) 

• ”visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkopp-
ling på andra studenters arbeten” (Sociologi B, delkursen Sociologisk 
teori II) 

På kandidatkursen (Sociologi C), slutligen, höjs kraven på skriftlig och munt-
lig färdighet: 

 
• ”sammanfatta och redovisa sina slutsatser på ett övertygande sätt i 

såväl skriftlig som muntlig form” (Sociologi C, delkursen Sociologisk 
teori III) 

• ”genomföra och skriftligt redovisa resultatet av en metodologisk ana-
lys” (Sociologi C, delkursen Metod och analys III) 

• ”initiera, planera och genomföra en sociologisk undersökning samt 
skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet” (Sociologi C, delkur-
sen Uppsatsarbete) 

• ”kommunicera och diskutera information, problem och resultat av 
analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället” (Sociologi 
C, delkursen Uppsatsarbete) 



 

32  |  3 Fristående kurser i sociologi   

(Det sistnämnda målet ligger mycket nära det kommunikativa målet i högsko-
leförordningen.) 

Analyserar man dessa målformuleringar kan man göra flera iakttagelser. 
För det första är det positivt att de kommunikativa kompetenserna över huvud 
taget lyfts fram, för det är en erfarenhet att det som inte täcks av ett mål lätt 
missas. Det är också föredömligt att inte bara skrivandet lyfts fram utan även 
kompetenser som att läsa – en förmåga som ofta är mindre synlig, men väl så 
viktig (jfr avsnitt 1.4.1). Detsamma gäller hur man deltar i seminarier – en 
viktig och självklar arbetsform inom akademin, men inte något man behärskar 
utan att ha lärt sig. 

Man kan dock samtidigt notera att det är lite förvånande att skrivandet inte 
finns synliggjort tidigare inom utbildningen. Likaså är det mindre självklart 
på vilket sätt det finns en tanke om progression bakom målformuleringarna, 
givet den centrala roll som språklig förmåga uppenbarligen måste spela för att 
uppnå kunskapsmålen i utbildningen. 

3.2 Om uppgifterna 
Detta för över till vår granskning av uppgifterna inom utbildningen. Vi vill 
här framhålla att vår genomgång grundar sig på det material som vi har kunnat 
hämta ur Studentportalen. För ett par delkurser (Sociologisk teori II på Soci-
ologi B och Metod och analys III och Uppsatsarbete inom Sociologi C) saknar 
vi därför helt eller delvis material. Eftersom ett par av dessa delkurser helt 
säkert innefattar mycket skrivande, kommer vår översikt inte att ge en full-
ständig bild av skrivandet. Vi kan också ha förbisett inslag i utbildningen på 
de kurser där det saknas detaljerade studiehandledningar (kursguider) som 
presenterar upplägg och planering. 

Med dessa reservationer gjorda kan vi konstatera att det finns varierade 
examinationsformer inom utbildningen. I uppställningen i tabell 3 har vi sam-
manställt de uppgifter som berör skriftliga respektive muntlig förmåga. Som 
man kan konstatera har gruppvis genomförda muntliga redovisningar en cen-
tral roll (totalt 10 eller 11 uppgifter). Seminarieformen är också central, lik-
som salstentamina – som tycks stå för en stor del av det individuella skrivande 
som krävs. Däremot hör det till undantagen att studenterna skriver tillsam-
mans, eller att de gör muntliga redovisningar individuellt. Det förekommer 
framför allt på vissa kurser att det görs individuella skriftliga uppgifter med 
utrymme för planering och redigering. Inom grundkursen (Sociologi och so-
cialpsykologi A) görs endast en sådan individuell skriftlig uppgift. Just denna 
uppgift ska vi återkomma till lite senare. Ser man på uppgifterna i ljuset av 
den genomgång av målformuleringar som vi gjorde ovan framträder inte något 
självklart samband. Jämfört med Socionomprogrammet (se avsnitt 2.2.1 för 
en översikt över första terminen) verkar också skrivkraven på studenterna 
inom sociologi vara avsevärt lägre ställda. 
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Tabell 3. Översikt över skriftliga och muntliga uppgifter 

Kurs/delkurs Skriftliga uppgifter Muntliga uppgifter 

Sociologi och socialpsykologi A, 30 hp 

1. Introduktionskurs, 
15 hp 

• 3 skriftliga salstentamina • 4–5 gruppuppgifter 
som redovisas munt-
ligt på seminarier 

2. Identitet och kultur, 
15 hp 

• skriftlig salstentamen 
• skriftlig gruppuppgift (se-

minarium 1) (ca 2 sidor) 
• individuell skriftlig upp-

gift (seminarium 2) 
(”skrivuppgift”, ca 2 si-
dor) 

• 3 förberedda semi-
narier 

• 1 gruppuppgift som 
redovisas muntligt 

Sociologi B, 30 hp 

1. Sociologisk teori II, 
15 hp 

• skriftlig salstentamen 
• ”draft essay” 
• ”final essay” 

 

2. Metod och analys II 
samt fördjupningsar-
bete, 15 hp 

• 2 individuella skriftliga 
uppgifter (”hemskriv-
ningar”, à 5 sidor) 

• 6 gruppuppgifter som 
redovisas under semi-
narier (?) 

Sociologi C, 30 hp 

1. Sociologisk teori III, 
7,5 hp 

• Uppsatsskiss 
• Teori-PM 

 

2. Metod och analys III, 
7,5 hp 

? ? 

3. Uppsatsarbete, 15 hp ? ? 

De uppgiftsanvisningar som vi granskat är generellt tydliga vad gäller innehåll 
och yttre ramar. Det framgår vilka frågor som ska besvaras, hur litteraturen 
ska användas osv. Det blir också alltid klart hur de yttre ramarna ser ut, vad 
gäller t.ex. ordantal, vilket referenssystem som ska användas, hur mycket tid 
som står till förfogande för muntlig redovisning eller om Powerpoint ska an-
vändas vid muntlig redovisning eller ej. Det som däremot sällan klargörs gäl-
ler hur texter och muntliga uppgifter ska utformas – t.ex. om texter förväntas 
vara självbärande och hur de ska struktureras. För muntliga framställningar 
saknas helt anvisningar om struktur och upplägg. Det är oklart om det ska 
tolkas som att formen är mindre viktig, eller om studenterna förväntas hitta 
rätt mönster på egen hand. Modelltexter förefaller inte ges. 
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De skriftliga uppgifterna behandlas således generellt sett enbart som inne-
hållsuppgifter, inte som skrivuppgifter, trots de målformuleringar som finns 
om skrivande. Från detta finns dock ett tydligt undantag, nämligen en uppgift 
som både ska behandla ett visst innehåll (litteratur) och specifikt utveckla skri-
vandet i samband med det. Sammanhanget för denna uppgift är att Språkverk-
staden under andra delkursen (Identitet och kultur) inom grundkursen håller 
en gästföreläsning med rubriken ”Vetenskapligt skrivande: Att utveckla aka-
demiska språkfärdigheter” (mycket lik den generella föreläsning inom Socio-
nomprogrammet som vi diskuterade i avsnitt 2.2.1). Till denna knyts en skriv-
uppgift kopplad till ett seminarium och den introduceras som en ”skrivupp-
gift”. Detta innebär, enligt anvisningen, att ”titta närmare på språket och skri-
vandeprocessen med utgångspunkt i Språkverkstadens föreläsning”. Till 
uppgiften hör också ”extra skriftlig återkoppling gällande den språkliga fram-
ställningen” och en uppföljande föreläsning (”Respons på akademiskt skri-
vande”). För att förklara vad den extra uppmärksamheten på skrivandet avser 
hänvisas i anvisningen till studiehandledningen för delkursen (som är den 
enda studiehandledning som är mer utförlig om skrivande). Där preciseras 
förväntningarna på uppgiften på följande sätt: 

Ditt svars kvalitet bedöms efter hur du besvarat frågan. Det betyder att vi 
främst ser till ditt svars innehåll – hur pass relevant det är – samt begreppsan-
vändningens precision (inte minst här är referenser påkallade) och tätheten på 
använda begrepp. Därutöver är sidreferenser alltså nödvändiga. Ett extra plus 
för självständighet i svaret. Spetskvalitet handlar särskilt om just det. 

Seminarieuppgiften är en mindre skrivövning. Hur bra ditt svar blir avgörs 
också av hur du väljer att framställa det. En bra framställning håller ihop. Att 
skriva akademiskt handlar om att få ihop texten till ett argument. Det får du 
genom att inte bara besvara frågan utan också (kort) säga något till läsaren om 
vad du gör i ditt svar och varför du valt att göra så. Till sist: glöm inte att 
korrekturläsa och rätta din text innan du skickar in den! (Originalets kursive-
ringar) 

Här syns att flera av de generella teman som togs upp i Språkverkstadens fö-
reläsning aktualiseras – bl.a. sådant som att sträva efter precision och att skriva 
en självbärande text och använda metatext. Däremot aktualiseras inte skriv-
processens stadier, som tagits upp i Språkverkstadens föreläsning. Inom upp-
giften praktiseras inte något processkrivande, vilket vanligen tar sig uttryck i 
att respons ges på ett utkast som sedan arbetas om. Även om studenterna här 
får (extra) respons, får de alltså inte chans att omsätta denna respons i en för-
bättrad text, vilket kan ses som en outnyttjad möjlighet för skribenterna att 
utveckla sitt skrivande (på samma sätt som för uppgiften på Socionompro-
grammets första delkurs). Språkverkstadens föreläsning har också varit inrik-
tad på skrivande generellt, och gav inte specifik förberedelse för just denna 
uppgift. 

I anvisningarna till uppgiften hänvisas också till det institutionsgemen-
samma dokumentet med råd om att skriva PM (”Att skriva PM: Gemensam 
instruktion för PM-skrivande vid Sociologiska institutionen”) för fördjupad 
information. Samma PM aktualiseras också på kandidatkursen där en annan 
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anvisning presenteras som en bearbetad version av det gemensamma doku-
mentet (anvisningen för teori-PM inom Sociologisk teori III på Sociologi C). 

Detta gemensamma dokument är på många sätt föredömligt som skrivan-
visning betraktat genom att det tydligt förklarar hur ett PM ska disponeras och 
hur skribenten ska tänka i planeringen av sin text. Man kan dock undra hur 
mycket detta dokument egentligen används eftersom det bara kopplas till en 
eller två uppgifter (återigen dock med reservation för de delar av kurserna som 
inte funnits tillgängliga i Studentportalen). 

3.3 Sammanfattande om fristående kurs 
Sammantaget kan vi konstatera att studenterna inom utbildningsgången skri-
ver förhållandevis lite inom genrer som förutsätter självbärande texter (dit 
salstentamina oftast inte hör). Det finns en motsvarighet till den introduce-
rande uppgiften som vi berörde i genomgången av Socionomprogrammet, 
men den introduceras inte lika tydligt. 

Värt att notera är en skillnad i hur studenterna förväntas arbeta med tal och 
skrift, på så sätt att studenterna nästan aldrig skriver i grupp medan de nästan 
aldrig gör muntliga uppgifter individuellt. Större variation hade skapats med 
fler skriftliga gruppuppgifter och fler individuella muntliga uppgifter. 

Anvisningarna är generellt ganska ospecifika om språklig form, liksom om 
struktur i texter och muntliga framföranden. Det är ofta självklart för en lärare 
hur en bra text ska disponeras eller för all del hur en muntlig presentation ska 
disponeras men det är det inte nödvändigtvis för studenter. En inspiration här 
kunde vara det generella anvisningsdokumentet ”Att skriva PM: Gemensam 
instruktion för PM-skrivande vid Sociologiska institutionen” som är mycket 
konkret och föredömligt. Själva dokumentet används också inom utbild-
ningen, men eftersom det endast behandlar en akademisk genre (PM) som stu-
denterna inte så ofta skriver inom blir det antagligen inte aktuellt särskilt ofta. 
Modelltexter eller exempeltexter hade också kunnat användas som stöd för 
studenterna, för att förtydliga hur förväntningarna ser ut. 

Vidare tycks det endast vara vid ett tillfälle inom utbildningen som kom-
munikativ kompetens behandlas explicit, och det är vid en generell gästföre-
läsning av Språkverkstaden med en skrivuppgift knuten till den. Skrivuppgif-
ten är sannolikt utvecklande för studenterna, men den innefattar i praktiken 
inte någon chans att arbeta med processkrivande. Det bidrag som Språkverk-
stadens föreläsning innebär skulle således kunna utnyttjas mer, och eventuellt 
skulle en stärkt medverkan av Språkverkstaden kunna göra föreläsningen mer 
skräddarsydd för det aktuella skrivsammanhanget. 

Denna skrivuppgift framstår också som ett ganska fristående inslag i ut-
bildningen, eftersom den inte tycks vara del av planerad progression. 

Som vår genomgång av kursmål visar ställs det relativt höga krav på kom-
munikativa kompetenser för att klara utbildningen, men det tycks finnas en 
diskrepans mellan målformuleringarna och det som faktiskt görs inom kur-
serna. Det är visserligen i sig viktigt att genom målformuleringar synliggöra, 
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men det bör tydligt följas upp och den tanke om progression som finns bakom 
kursuppläggen bör synliggöras. 
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4 Reflektioner och rekommendationer 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att vi ser det som ett gott initiativ att Socio-
logiska institutionen har gett oss uppdraget att sammanställa denna rapport, 
som förhoppningsvis har kunnat bidra till att belysa både hur det ser ut inom 
utbildningarna i dag och hur detta kan utvecklas. Samtidigt hoppas vi att detta 
bara är ett första steg. 

Vi har i genomgången ovan gett ett antal konkreta utvecklingsförslag för 
enskilda uppgifter och upplägg. Vi vill i detta avslutande kapitel även lyfta 
fram och resonera om några större och mer generella utvecklingsområden, 
som framträtt när vi granskat de olika utbildningarna. Detta är områden som 
vi, utifrån vår genomgång, föreslår att Sociologiska institutionen tar som ut-
gångspunkt för att fortsätta det pågående arbetet med att utveckla skrivinsla-
gen inom utbildningarna. Vi gör detta genom sex uppmaningar: 
 

• Öka medvetenheten om språkets roll för ämnet! 
• Bestäm vad utbildningarna ska ge! 
• Bygg in skrivandet stabilt! 
• Integrera skrivandet i ämnesundervisningen! 
• Arbeta med läsande för att utveckla skrivandet! 
• Arbeta med respons på ett målmedvetet sätt! 

4.1 Öka medvetenheten om språkets roll för ämnet! 
Att synliggöra skrivandets roll – och andra aspekter av akademisk litteracitet 
– är ett nödvändigt första steg i en utvecklingsprocess. Denna rapport kan bi-
dra med några aspekter genom kartläggningen av hur det ser ut, men en viktig 
roll i detta måste alltid spelas av dem som ”bär” ämnet – forskarna och lärarna 
inom ämnet, som kan dess kultur på djupet. En förutsättning för ett målmed-
vetet arbete med skrivandet är en god medvetenhet om det egna ämnets skriv-
kultur. 

Språket är nämligen alltid en del av ämneskulturen (jfr avsnitt 1.2). Att 
förmågan att skriva generellt är central för framgång i dagens samhälle är 
självklart, likaså för framgång i studier. Men skrivande är inte (bara) en gene-
rell förmåga. Som vi lyfte i inledningens diskussion om Academic Literacies-
perspektivet, är en viktig insikt att språket är beroende av sitt sammanhang – 
vad som är bra skrivande i ett sammanhang är det inte nödvändigtvis i andra. 
Man kan exemplifiera med hur en aldrig så erfaren journalist som ska skriva 
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en uppsats plötsligt har svårt att uttrycka sig – eller hur en forskare som pub-
licerat hundratals artiklar kan ha svårt att välja rätt när hen ska skriva popu-
lärvetenskap. 

Att skrivande är så mycket mer än bara språkriktighet och formalia och att 
det finns normer att lära sig även för sådant som disposition, hur man tar plats 
i texten och hur man bygger stycken är därför en viktig insikt. För att exemp-
lifiera aspekter av detta lånar vi ord från en av de lärare som vi intervjuat om 
skrivandets funktioner: 

Så jag tänker att det här med akademiskt skrivande är mer än bara text och ord 
– alltså strukturer och formalia och det där … Det handlar också om att kunna 
göra en kvalitativ analys, och om att kunna ta plats, att våga se vad det är jag 
ser [i analysen], och koppla det till teori och göra något eget av det. 

Vi instämmer i att en behärskning av det akademiska skrivandet är mer än att 
bara behärska ytan och skriva en formellt korrekt text. Det är att kunna ta 
språket och göra något eget av det inom de givna ramarna. 

Men vad dessa ramar är – det är inte lika självklart. Att det kanske inte är 
det för studenterna är naturligt, men det kan även handla om lärarna. De 
aspekter som hör till ämnesspråket tenderar nämligen ofta att vara ganska 
”osynliga” även för dem som behärskar dem till fullo. Den som redan är inne 
i ämnets skrivande har i allmänhet approprierat de normer och ideal som gäller 
så fullständigt att de ser dem som självklara och naturliga (Wertsch 1998, Blå-
sjö 2004). För lärare och forskare blir dessa underförstådda krav ofta inte syn-
liga förrän någon – ofta studenterna – bryter mot dem, och misslyckas i sitt 
skrivande. 

Ett annat problem är också att även den som är medveten om vad som spe-
lar roll i skrivandet kan ha svårt att verbalisera och tala om sin kunskap, ef-
tersom de begreppsliga redskap för att tala om språk och texter som man har 
med sig från skolan ofta är ganska begränsade. Och om forskare och lärare 
saknar begreppsliga redskap för att tala om texter och språk på ett analytiskt 
sätt har de förstås svårt att förmedla sina förväntningar till studenterna. Ofta 
hamnar man i stället i ganska vaga uttryck och talar om sådant som ”tydlighet” 
och ”logisk struktur”, och tenderar också att beskriva problem som handlar 
om bristande ämnesspråk snarare som formalia- och språkriktighetsproblem 
(jfr Blückert 2010). 

Vi har i vår inventering noterat en stor medvetenhet hos enskilda lärare, 
men tycker oss också förstå att det ändå finns utrymme för utveckling. Det 
handlar givetvis om att synen på språk inte alltid är så genomreflekterad, och 
att det som vi i inledningen beskrev som Academic Literacies (se avsnitt 1.2) 
kan vidga perspektiven och skapa ökad medvetenheten, men också om ut-
veckling av ett metaspråk för att tala om (förväntningar på) texter. 

Vårt fokus har här legat på skrivande, men även läsande och olika typer av 
muntliga praktiker kan innefattas i det som kan inventeras inom ämneskul-
turen. Dessa aspekter är i allmänhet ännu mindre uttalade än idealen och för-
väntningarna inom skrivkulturen. 
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4.2 Bestäm vad utbildningarna ska ge! 
Denna ökade medvetenhet om språkets roll för ämnet är en förutsättning för 
nästa steg, som innefattar att skapa en samlad idé om vilken roll språket ska 
spela i ämnena och vad man vill uppnå inom olika utbildningar. Vilket skri-
vande behövs? Vad är viktigt – och vad är kanske mindre viktigt? Vad är 
egentligen våra mer eller mindre underförstådda ideal och förväntningar bor-
tom språkriktigheten och formalian? 

I intervjuerna framkommer att det finns en samsyn om att akademiskt skri-
vande är något viktigt, men att det kanske inte alltid finns enighet om vilka 
aspekter som mest centrala. Det är dock viktigt att poängtera att ett arbete med 
att formulera vad som är viktigt inte nödvändigtvis behöver leda till total enig-
het och konsensus. Tvärtom är det helt naturligt att det framkommer olika 
uppfattningar, särskilt om detaljerna. Detta behöver inte vara något stort pro-
blem, för redan om man blir medveten om och kan sätta ord på vad man inte 
är enig om är mycket vunnet. 

En tanke om målen är dock en förutsättning för att skapa en genomtänkt 
progression genom hela utbildningen. Skrivande är inget man lär sig en gång 
för alla, utan det krävs en plan för hur det ska utvecklas – och hur studenterna 
ska kunna stödjas att ta med sig kunskaper från ett moment till nästa. Erfaren-
heten från ett projekt som bedrivits vid Södertörns högskola (som vi beskriver 
utförligare i avsnitt 4.4) visade just detta. Studenterna hade ofta svårt att över-
föra sina nya färdigheter till nästa moment, men vid påminnelsen om det tidi-
gare momentet tycktes denna överföring underlättas. Därför kan det vara vik-
tigt att under utbildningens gång explicit återknyta och hänvisa till tidigare 
skrivuppgifter, men också att hänvisa framåt. Vi kommer att återkomma till 
några förslag på hur man konkret kan arbete med progression i avsnitt 4.5 och 
4.6. 

Det kan också i detta sammanhang vara värdefullt att bära med sig tankar 
om vilken typ av skrivande (och kommunikation generellt) som studenterna 
ska förberedas för inför sitt liv efter utbildningen. Vårt uppdrag har inte pri-
märt handlat om att utvärdera hur studenterna förbereds för det framtida yr-
keslivet inom specifika yrkesgenrer – och detta är, som Paltridge & Stevenson 
(2017) har uppmärksammat, svårt att över huvud taget göra utan ingående stu-
dier av det faktiska yrkeslivsskrivandet. Det är också (som vi beskrev i avsnitt 
1.6) svårt att göra yrkeslivsförberedande uppgifter helt autentiska. Ett förhåll-
ningssätt kan vara det som Strand (2013) (med stöd hos Beaufort 1997) föror-
dar: att studenternas skrivlärande inom akademiska studier i första hand ska 
handla om att de får erfarenhet och metakunskaper som hjälper dem att senare, 
i yrkeslivet, lära sig att på egen hand bemästra de genrer som blir relevanta 
där. Ett exempel på att utbildning i kommunikation faktiskt ger en bättre be-
redskap att ta sig an nya skrivuppgifter ges i en undersökning som följer ett 
antal praktikanter från en högskoleutbildning för professionella skribenter 
(Smart & Brown 2002). Här visar det sig att studenterna visserligen har initi-
ala problem att förstå sig på genrerna och skrivandet på de olika arbetsplatser 
där de hamnar, men att utbildningen ändå har gett dem redskap för att hantera 
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detta. De har fått beredskap att tänka mottagarorienterat och också att själv-
ständigt söka ledtrådar till hur de förväntas utforma de texter de får i uppdrag 
att producera så att de kan lösa problem och dilemman på egen hand. 

Således kan en tumregel vara att studenterna inte bara bör skolas in i en-
skilda typer av (akademiska) texter utan ges en generellt beredskap att ta sig 
an nya genrer och modeller för att skriva. En undervisning som ger tillgång 
till det som, enligt forskning, utgör viktiga generiska kunskaper bör således 
innefatta två olika aspekter: 

 
1. att ge studenterna vana vid – och strategier för – att gripa sig an nya 

genrer (textsorter): att söka efter ledtrådar till hur de ska se ut utifrån 
deras funktion etc. 

2. att ge studenterna metakunskaper om språk, texter och skrivande, vil-
ket ger både en begreppsapparat och ett uppövat öga för att iaktta vad 
i en modelltext eller en egen text som spelar roll för att texten ska bli 
som den ska för att vara ändamålsenlig i ett visst sammanhang. 

4.3 Bygg in skrivandet stabilt! 
I arbetet med att utveckla skrivandet inom utbildningarna vill vi också upp-
muntra institutionen att sträva efter långsiktig hållbarhet i arbetet. Vår erfa-
renhet är att det ofta är upp till enskilda lärares intresse att driva den här typen 
av utveckling. Och det som enskilda lärare kan bidra med är verkligen värde-
fullt för den kompetens, erfarenhet och kunskap inifrån som de representerar. 
Samtidigt är det klart att utveckling av arbetet med språket inom utbildning-
arna kräver långsiktighet och målmedvetenhet för att reformer verkligen ska 
få fäste. Detta behöver vara ett ansvar för de pedagogiska ledarna och för 
lärargruppen, snarare än för enskilda lärare. Gott arbete med progression för-
utsätter ju att flera lärare, inom olika delar av utbildningen, förmår se större 
helheter och dra åt samma håll. I stort sett allt systematiskt arbete med föränd-
ring kräver internt arbete bland dem som arbetar med och känner ansvar för 
institutionens utbildningar. 

Det krävs alltså att man tar ett helhetsgrepp om utbildningen och att dis-
kussionen sedan hålls levande, och att detta blir en lika självklar del av under-
visningen som andra moment. Detta kan vara en utmaning i sig, särskilt om 
det i kollegiet råder omsättning av lärare. Det blir då extra viktigt med en ut-
arbetad och tydlig struktur som kan följa med kursen och inte blir beroende 
av enskilda lärares kunskap och engagemang. Ett gott exempel på fördelarna 
när detta fungerar väl är just delkurs 1 inom Socionomprogrammet, där ett 
genomtänkt upplägg med en skrivintroducerande uppgift tycks följa med kur-
sen trots många förändringar i lärarlaget. 

Sådana moment ska gärna även arbetas in i kursplanernas innehållsbeskriv-
ningar och målformuleringar. 
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4.4 Integrera skrivandet i ämnesundervisningen! 
I inledningen (avsnitt 1.4.3) tog vi upp vikten av ämnesintegrering, dvs. att ge 
studenterna tillfälle att arbeta med sin akademiska litteracitetsutveckling inom 
ramen för ämnesstudierna på befintliga kurser, i stället för genom separata 
stödåtgärder. Trots att den inom forskningsfältet finns en allmän uppfattning 
om att ämnesintegrering är det mest effektiva arbetssättet, är det fortfarande 
vanligast att explicit stöttning i akademiskt skrivande sker vid sidan av de or-
dinarie studierna, och inte betraktas som en naturlig del av ämnesstudierna. 
Det finns dock lyckade exempel där man försökt att arbeta mer ämnesintegre-
rat. 

Vid Södertörns högskola bedrivs exempelvis sedan ett antal år tillbaka ett 
utvecklingsprojekt, Introduktion till akademiskt skrivande, i samarbete mellan 
Enheten för högskolepedagogik, Biblioteket, Studieverkstan och olika ämnen 
vid högskolan. Det har visat sig att det finns en stor variation mellan olika 
ämnen när det gäller hur framgångsrikt delprojekten hittills varit. Projektet har 
kontinuerligt utvärderats varvid ett antal framgångsfaktorer har kunnat iden-
tifieras (Eklund Heinonen & Sköldvall 2015, samt Söderlundh et al. 2017): 
 

1. Uppläggningen av momentet utformas i samråd med ämnesläraren 
t.ex. om vilka perspektiv på akademisk text som ska tas upp och om 
instruktionen för de uppgifter som ska göras. 

2. Momentet presenteras som en obligatorisk och väl integrerad del av 
kursen. 

3. Ämnesläraren är delaktig i examinationen och det råder en samsyn 
kring kriterierna för bedömning av uppgifterna. 

4. Ämnesläraren deltar i seminarierna för att få tillgång till de språkliga 
redskap för akademiskt skrivande som förmedlas. 

5. Ämnesläraren fullföljer arbetet genom att ge respons även under res-
ten av kursen där hänsyn tas till progressionen i studenters akade-
miska skrivande. 

På Södertörn fortlever projektet än i dag och i de ämnen där det lyckats bäst 
har ämneslärarna tagit över momentet själva. De uppger att de fått ett nytt sätt 
att se på studenternas skrivutveckling och ett nytt, gemensamt språk för att 
tala om skrivandet med studenterna (Hjalmarsson et al. 2017). 

Upplägget på delkurs 1 inom Socionomprogrammet motsvarar flera av 
dessa framgångsfaktorer i och med att akademisk litteracitetsutveckling får en 
tidig roll. Det finns lärandemål och genomtänkta uppgifter som tydligt kopplar 
till detta. Detta upplägg kan därför tas som mönster för arbetet inom andra 
delar av utbildningarna. 
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4.5 Arbeta med läsande för att utveckla skrivandet! 
Som framgick av vår bakgrund är detta att skriva är inget man en gång för alla 
”kan”, utan något man måste utveckla, och man måste också lära sig det skri-
vande som gäller i just det sammanhang där man är. Man kan därför inte för-
vänta sig att nyantagna studenter på universitetet redan från början fullt ut ska 
behärska det sätt att skriva som värderas här, utan tvärtom att detta är något 
som studenterna ska förväntas utveckla under sin studietid. Därför är det ett 
ansvar för utbildningar att stötta studenterna på deras väg mot detta. För att 
göra detta krävs medvetenhet och en mer övergripande idé om vad målet är 
och hur vägen – gärna med flera stationer inom en progression – möjliggör 
för så många som möjligt att nå fram. Här menar vi att det finns goda ansatser 
inom de utbildningar vi har sett på, men också att det finns utrymme för att 
utveckla ett mer genomtänkt upplägg. I detta och nästa avsnitt ger vi några 
förslag på hur man generellt kan arbeta med progression. 

Till att börja med vill vi lyfta vikten att arbeta med lässtrategier. Strategier 
för att läsa akademiska texter är nämligen (som tidigare nämnts, avsnitt 1.4.1) 
ett ofta förbigånget steg, som med fördel kan föregå själva skrivandet. Men 
även läsandet är socialt situerat, och nya studenter behöver ofta explicit stött-
ning i att utveckla strategier för att ta till sig ämnesområdets texter. Det finns 
olika arbetssätt som främjar studenternas lärande, och där ämneskunskaper 
och strategier för läsande tillägnas parallellt. I inledningen (avsnitt 1.4.1) be-
rördes att många nya studenter är vana vid att läsa texter på ett ganska ytligt 
sätt, med fokus på innehållet. För att uppmuntra till djupläsning kan man an-
vända sig av olika enkla tekniker, som att förse studenterna med frågor till 
texten som sedan följs upp under ett seminarium. Frågorna kan beröra sådant 
som: Vad är detta för typ av text? Vad är syftet med texten? Vilket är det mest 
centrala innehållet? Hur är texten strukturerad? Vilken är målgruppen för tex-
ten? etc. Man kan också dela in studenterna i grupper som ansvarar för olika 
texter och som själva formulerar och diskuterar vilka frågor som kan ställas 
till olika texter, för att sedan omforma grupperna i tvärgrupper så att alla stu-
denter får prova på att leda diskussion och får tillfälle att diskutera alla texter. 
På delkurs 1 i Socionomprogrammet finns moment där studenterna erbjuds 
möjlighet att utveckla denna färdighet. Inför det första seminariet får t.ex. stu-
denterna i uppgift att i grupp diskutera litteraturen utifrån frågeställningar om 
vilka de mest central poängerna i texterna är, men också om vilken typ av 
litteratur det handlar om, hur man kan läsa och förstå akademisk litteratur, hur 
källor kan värderas etc. Det är ett bra exempel på hur man parallellt med kurs-
innehållet också kan arbeta med läsandet av litteraturen. 

Ett annat sätt att arbeta ännu mer explicit med texter hämtar inspiration från 
den s.k. genrepedagogiken, som under senare år gjort stora insteg i grund- och 
gymnasieskola (Holmberg 2009). Helt kort går den ut på att olika texter för 
olika syften utgör olika genrer, och att dessa syften avspeglar sig i språk, struk-
tur och andra typiska ”drag” i texten. Gör man dragen explicita för studenterna 
har de lättare att tillägna sig dessa genrer, än genom att bara läsa och på im-
plicit väg förhoppningsvis urskilja dem. Ett genrepedagogiskt undervisnings-
upplägg omfattar vanligtvis följande steg: 
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1. Textdekomposition (man läser en modelltext och går gemensamt ige-

nom typiska drag) 
2. Gemensamt skrivande (man skriver en text tillsammans i grupp) 
3. Individuellt skrivande (var och en skriver sin egen text, med utgångs-

punkt i modellen och de mönster man fått läsa sig). 

Om detta görs inom ramen för den ordinarie undervisningen (och inte på se-
parata kurser), främjas utveckling av både ämneskunskaper och skrivande pa-
rallellt, och uppgifterna uppfattas som meningsfulla och funktionella för stu-
denterna, vilket gynnar lärandet. Att lära sig ett ämnesinnehåll innefattar 
också att lära sig skrivande inom ämnesområdet. 

Denna typ av undervisning har också den fördelen att den kan utveckla 
studenternas generiska färdigheter inom skrivande. Som vi beskrev ovan är 
skrivande situationsberoende, men en värdefull generisk färdighet kan vara en 
beredskap att självständigt ta sig an nya skrivsituationer och genrer. 

I vår granskning har det framkommit att lärarna upplever att många studen-
ter lägger alltför mycket fokus på referenser, och känner stor osäkerhet härvid. 
Här avses främst hur referenser utformas rent tekniskt. Man skulle kunna säga 
att ett sådant tekniskt fokus speglar det som inom AL betecknas som färdig-
hetsdiskurs (avsnitt 1.3). Att referensernas utformning får ett egenvärde i sig 
och nästan blir som ”en religion” innebär att studenterna (och även lärare) 
fokuserar på fel saker, att det blir ett ”ytligt” och tekniskt förhållningssätt. Vår 
genomgång av texterna (avsnitt 2.3) visar att många studenter mycket riktigt 
är osäkra på hur referenser bör utformas. Ett sätt att lyfta frågan kan vara att 
lägga mer fokus på varför man har referenser. Vilken funktion fyller de? Det 
kan också falla inom ramen för ett genrepedagogiskt angreppssätt, där just 
textens syfte står i fokus, och att de typiska drag som kännetecknar akademisk 
text finns där av en anledning. Det kan alltså ändå vara värdefullt för studen-
terna att få explicit introduktion i hur referenserna förväntas utformas rent tek-
niskt, men i samband med detta också få möjlighet att reflektera över vilken 
funktion de fyller. 

Något som studenterna också förväntas klara, är att göra referat, dvs. sam-
manfatta och återge det mest centrala innehållet i hela eller i delar av texter. 
Det är i själva verket en större utmaning och en mer central färdighet än själva 
tekniska utförandet, som många nya studenter har svårigheter med. Ett sätt att 
går vidare i progressionen efter att ha introducerat läsandet kan alltså vara att 
ge studenterna tillfälle att explicit öva på att skriva referat, där de får möjlighet 
att öva både den tekniska sidan av saken men också hur man skriver referat. 

En lämplig första kursuppgift, inspirerad av genrepedagogiken, kan således 
vara att gemensamt läsa en text och diskutera såväl innehåll som struktur i 
texten, gärna med hjälp av frågor som fokuserar på dessa aspekter. Ett exem-
pel på hur ett referat av texten kan se ut visas och diskuteras. Studenterna får 
sedan själva (eller i grupp) skriva referat av en ny text (som de också fått frå-
gor till). Respons ges (kamratrespons kan vara ett alternativ, se avsnitt 4.6), 
varefter texterna revideras utifrån responsen. En möjlighet kan också vara att 
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låta uppgiften bestå av två delar: att referera en text men också att reflek-
tera/kommentera på slutet, eventuellt också att söka fram relaterad litteratur. 

Detta kan tyckas som en väldigt enkel uppgift att börja med, men då den 
utgörs av centrala delar av det akademiska skrivande är det en bra början, som 
ger studenterna en grund att bygga vidare på och en rimlig möjlighet att 
lyckas. Vår erfarenhet från språk- och studieverkstäder är att många utbild-
ningar börjar med väldigt komplicerade uppgifter som ofta kräver att man re-
dan har tillägnat sig akademiska diskurser. Det blir exkluderande eftersom 
inte alla har haft samma tillgång till dessa. De förslag vi presenterat här är ett 
av flera alternativa arbetssätt. Som tidigare nämnt har Socionomprogrammet 
är väl genomtänkt struktur för en sådan introduktion, som kan fungera som 
inspiration för andra kurser (inte bara på Sociologiska institutionen). 

4.6 Arbeta med respons på ett målmedvetet sätt! 
Ännu ett sätt att bygga in progression och arbeta målmedvetet med studenter-
nas kunskapsutveckling handlar om arbetet med respons på studenttexterna. 

Effektiv respons börjar i själva verket innan studenten lämnat in någon text. 
Det börjar med kursens/utbildningens design där det tydligt bör framgå vad 
som krävs i styrdokumentens lärandemål och betygskriterier. Skrivuppgifter 
bör ge studenterna tillfälle att lära sig skriva text inom ett särskilt ämne och 
skapa möjligheter för att de ska kunna förhandla, kommunicera, tänka, lösa 
problem och förklara sig i interaktion med andra (jfr Lea 2004). Därtill behö-
ver studenter tydliga instruktioner för sina skrivuppgifter och information om 
hur texter bedöms. Det är också centralt att studenter förstår hur respons är en 
del av en lärandeprocess och det behöver tydliggöras varför responsen är for-
mativ och på vilket sätt studenterna kan ha nytta av den i framtida skrivupp-
gifter/arbetsliv. Tillvägagångssättet kan också underlätta arbetet för läraren 
eftersom det säkerställer att kurserna har väl definierade mål och kriterier för 
skrivuppgifter. 

Institutionen kan arbeta vidare med progression i skrivuppgifter och re-
spons bl.a. genom att utforma en så kallad responshistorik (jfr Duncan 2007). 
Detta innebär att lärare undersöker sin egen responspraktik och avgör dels i 
vilken utsträckning den är summativ eller formativ, dels i vad mån den forma-
tiva responsen är relevant/värdefull för studentens nästa skrivuppgift. Genom 
att tolka kriterierna för nästkommande kurs med utgångspunkt från respons 
på tidigare kurs kan styrkor och svagheter synliggöras i den egna responsprak-
tiken. I förlängningen kan det leda till att responsen blir en textaktivitet som 
studenter i högre grad kan läsa, förstå och lära av. 

Att ge respons är en tidskrävande process, men det är samtidigt viktigt att 
komma ihåg att avsikten inte är att lärare ska ”rätta” texter. Om en text t.ex. 
innehåller många språkliga fel kan det vara lämpligt att gå igenom en sida av 
texten och visa studenten vilka fel som finns men därefter överlämnas ansva-
ret till studenten att korrigera återstående text på egen hand. Vidare kan re-
sponsen tjäna på att begränsas till tre eller fyra mer omfattande kommentarer 
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eftersom alltför mycket respons kan bli överväldigande och svår för studen-
terna att tillgodogöra sig. 

Responsarbetet måste givetvis ställas i relation till de tillgängliga lärarre-
surserna. Ett sätt att komplettera den generella responsen kan vara kamratre-
spons efter revideringen, eller arbete i responsgrupper (Hoel 2001). Studen-
terna måste i sådana fall ges möjlighet att utveckla responskompetens, t.ex. 
genom att förberedas på hur man ger konstruktiv respons, som enligt Lauvås 
och Handal (1998) kännetecknas av att den: 
 

• synliggör det som är bra 
• pekar på det som är värt att bevara i texten 
• klargör det oklara 
• ger arbetet med det ofärdiga en inriktning 
• ger lust och energi att utföra det som återstår. 

Inom ramen för delkurserna är det flera olika deltagare som läser studenternas 
texter, vilket är positivt och något som kan utvecklas. Handledning och text-
respons från lärarna, Språkverkstaden och från andra studenter kan skapa ut-
rymme för studenter att utforska och skapa mening tillsammans. Ju fler delta-
gare som kan förmedla och handleda, desto större möjligheter att öka expli-
citheten och referera till akademiska normer, principer och arbetssätt. Det går 
troligen att i större utsträckning utnyttja kamratrespons, responsgrupper och 
Språkverkstaden. Ett förslag som lärarna själva nämnt är att arrangera works-
hops som obligatoriska inslag i utbildningen där studenterna får arbeta med 
t.ex. respons, referenshantering eller textstruktur. 
 

* 
 
De förslag vi har framfört i den här rapporten ligger på olika nivåer – några är 
enkla att genomföra, medan andra kräver långsiktigt och systematiskt arbete. 
Vi vill avrunda med ett klokt citat från en av de lärare vi har intervjuat: 

En akademisk text är ju mer än att referera liksom och sätta punkter på rätt 
ställe. Det handlar ju också om det här med att förhålla sig kritiskt och själv-
ständigt och att lära sig skillnaden på att referera och att kritiskt granska … 
Det är ju också såna saker som vi vill att de ska lära sig. Det är liksom inte bara 
referenshanteringssystemet. 

Det illustrerar en aspekt av det som kanske är vårt viktigaste budskap: att språk 
inte bara är språkriktighet och formalia, utan ett redskap för att göra det som 
verkligen är viktigt – att tänka, att argumentera, att analysera, att skapa kun-
skap. Och omvänt: för att göra detta, och delta i det samtal som en vetenskap-
ligt grundad verksamhet innebär, ställs det höga krav på språklig förmåga, 
som inte kan tas för given. 
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