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1 Inledning

”Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen.”
(Juridiklärare vid skrivhandledning)

Det sätt att använda det skrivna ordet som utvecklas i ett avgränsat sammanhang kan kallas för en skriftpraktik. Det övergripande temat i denna avhandling är den inskolning i en skriftpraktik som studenter är inbegripna i genom
skrivuppgifter och olika former av skrivhandledning. Min avhandlingsstudie
gäller den språkliga inskolningen hos juridikstudenter vid Uppsala universitet.
Språkets roll som arbetsredskap skiljer sig åt mellan olika akademiska
ämnen. Vikten av ett fungerande språk betonas troligen i de flesta skrivsammanhang inom högre utbildning, men de krav som ställs på studenters
språkbehandling kan variera. Att bli delaktig i juridiskt språkbruk innebär
tydligare språkliga krav än vad som är fallet i många andra högskoleutbildningar. I kursinformationen till studenterna på första terminen av juridikutbildningen vid Uppsala universitet fastslås språkets och skrivandets betydelse (punkt 7.2): ”En jurists viktigaste arbetsredskap är språket.1 Träning i
skriftlig framställning är därför en mycket viktig del av den juridiska undervisningen.” Uppfattningen att skrivförmågan är central för en jurist finns hos
många nyantagna juridikstudenter, även om inte alla sätter den främst. I en
enkät som nya juridikstudenter på utbildningen i Uppsala besvarar vid registreringen angav 47,5 procent av de antagna 2004 (148 personer) att skriftlig
färdighet är en mycket viktig förmåga för en bra jurist.2
När studierektorer och kursansvariga vid juristutbildningen i Uppsala informerar i början av utbildningen får studenterna höra att de nu möter ett nytt
1

Att språket är juristens främsta arbetsredskap är en fras som används ofta i beskrivningar av
juridiskt språk och juridisk metod (se t.ex. Mosesson 1986:29 och Lehrberg 2001:65). Att
språket är juristens verktyg är ett synsätt som jurister ger uttryck för också i samhällsdebatten.
Så betonar exempelvis en rådman i en artikel i Svenska Dagbladet, avdelningen Brännpunkt,
att ”[s]pråket är domarnas verktyg” (Swahn 2006). Juridik är i hög grad språk. Det omfattande verket ”The language of the law” (Mellinkoff 1963) inleds med följande konstaterande:
”The law is a profession of words.”
2
”Nybörjarstudenternas bakgrund och förväntningar”. Sammanställningen är gjord av studierektor Hans Eklund vid Juridiska institutionen. ”Mycket viktig” är 5 på en skala 1–5. Följande
förmågor anses dock vara viktigare: kritiskt tänkande, 72,5 % av juridikstudenterna anger
värdet 5, problemlösningsförmåga (68,5 %), förmåga att fatta självständiga beslut (61 %),
juridiska faktakunskaper (56,5 %), muntlig färdighet (56 %), förmåga att arbeta självständigt
(52,5 %) och teoretisk analysförmåga (48 %). Skriftlig färdighet ligger på åttonde plats av 17
alternativ. De egenskaper/fömågor som hamnar sist på listan är samhällsengagemang
(20,5 %), lojalitet (19 %) och tävlingsmänniska (8,5 %).
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språk. Vid en genomgång av den första poängsatta skrivuppgiften på första
terminen säger en lärare:
Juridisk svenska är ett helt nytt språk – som att lära sig utrikiska.3

Lärarens yttrande ger infallsvinklar i min analys av juridikstudenters språkliga inskolning: Vad utmärker detta helt nya språk som studenterna skall lära
sig? Vilka språknormer är centrala? Är det motiverat att tala om ett nytt
språk?4
Uppläggningen av skrivuppgifter och rutinerna vid bedömning skiljer sig
åt mellan olika akademiska kurser och utbildningar, men gemensamt för
många lärare som skall bedöma, rätta och poängsätta studenters texter är att
de arbetar under tidspress men ändå lägger ner stor möda på att skriva kommentarer som skall vara till hjälp för den enskilda studenten. Genom sina
kommentarer förmedlar lärare olika former av mönster för vetenskap och
textutformning. Min avhandlingsstudie är inriktad på lärarkommentarer som
fokuserar på studenternas språkbehandling. Som Anna-Malin Karlsson
(2004:78) påpekar finns det aspekter av akademiskt skrivande som språkforskare uppmärksammat i liten utsträckning, och dit hör lärares kommentarer i marginalen till studenttexter. En utgångspunkt för min studie är att
språkliga normer och ideal som utbildningen vill förmedla kommer till uttryck i lärarnas textkommentarer. Genom juridiklärarnas kommentarer förmedlas råd, synpunkter och normer som ger vägledning in i den juridiska
skriftpraktik som studenterna skall skolas in i. Lärarna påtalar sådana drag i
studenternas språk som avviker från vedertaget juridiskt språkbruk.
Den språkliga inskolning som jag beskriver har en institutionell och kulturell inramning. Studenternas skrivträning styrs delvis av villkor som har att
göra med utbildningens utformning. Juridikstudenternas skrivande ingår i en
undervisningspraktik. Med undervisningspraktik avser jag här olika inslag
som omger och formar skrivträningen på en utbildning, t.ex. utformningen
av skrivuppgifter och sättet att ge respons på studenternas texter. Varje inskolningsprocess påverkas av både tydliga och mindre tydliga mönster. In3

Termin 1, rättsteknikgenomgång (RTG) 12.11.2003. Vid benämning av de olika terminerna
på utbildningen använder jag ofta förkortningen T, vilket också görs i Juridiska institutionens
material.
4
Benämningen juridiska som ingår i avhandlingens titel har jag valt som ett sätt att sammanfattande karakterisera hur juridisk språkanvändning kan uppfattas av en person som står utanför eller som är nybörjare. Jag hörde vid ett tillfälle (utanför ett seminarierum) en förstaterminsstudent yttra följande replik: ”Vissa börjar prata juridiska från första lektionen och jag
fattar ingenting.” Vid skrivhandledning på termin 1 påpekar en lärare för studenterna att ordet
torde ”anammas snabbt som något slags juridiska”. En parallell till benämningen juridiska är
ekonomiska, som av Åsa Wengelin (2005:196) beskrivs som ett verksamhetsspråk. ”I de fall
där två ekonomer talar med varandra med en hög grad av fackuttryck kan vi se ekonomiskan
som en teknolekt.” Det kan utifrån Wengelins beskrivning vara befogat att betrakta den
språkanvändning som juridikstudenterna skall erövra som en teknolekt. Ytterligare en parallell benämning är reklamiska, som utgör titeln på en avhandling om reklamspråk (Korpus
2008).
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nehåll i informationsmaterial och lärares yttranden vid undervisningsmoment
kring skrivande framträder tydligare, medan de ramar som skapas av utbildningens karaktär och utformning är mindre tydliga. Till de mindre tydliga
mönstren hör också olika kulturella inslag i juristprofessionen som kommer
till uttryck i utbildningen. En bakomliggande frågeställning i avhandlingsstudien har varit vad som präglar den kultur som juridikstudenterna skolas in
i genom läsande, handledning och eget skrivande. Jag är också intresserad av
vilka konsekvenser som olika språkliga och kulturella mönster kan få för
juridikstudenterna som språkbrukare idag och i en framtida yrkesgärning.
Juridikstudenternas nya språkanvändning är kopplad till den juristroll som
de skolas in i. En lärare som tydligt visar på betydelsen av den inskolningen
citeras av Thérèse Hartman (2009:129) i en avhandling som behandlar frågan om etnisk mångfald på juridikutbildningen:
Femtio procent av juristutbildningen är insocialisering i juristrollen. Den som
ska anlita en jurist, vill ha en jurist som ser ut som en framgångsrik jurist.
Man går inte till någon som ser ut som en jurist som inte klarar av uppdragen.
Det vill man inte ha.

Det som jag fokuserar i min avhandling är lärarnas och utbildningens normförmedling, men det är viktigt att komma ihåg att centrum i inskolningen i
akademiskt skrivande är den enskilda studenten. Några studentröster kan
tjäna som en påminnelse om det. Studenter upplever skrivandet i akademiska
sammanhang på skiftande sätt. En student som formulerar sin frustration på
ett uttrycksfullt sätt citeras av Berkenkotter & Huckin (1995:125):
I feel like I’m butting heads finally with ACADEMIC WRITING – and it is
monstrous and unfathomable.

Hur skrivsituationen för nya juridikstudenter kan se ut har en student i min
avhandlingsstudie beskrivit på följande sätt:
Hej Ann!
Här kommer lite tankar.
Det gick åt mycket kraft och energi för att skriva den första PM:n. Det här
med argumenterande text är något helt nytt. Sedan gymnasietiden är man van
vid att få utförliga instruktioner. Jag upplevde det som svårt att få grepp om
mitt ämne. Ju mer jag läste desto mer fundersam blev jag. Nu har vi utvärderat arbetet, och jag har insett att jag skrev alldeles för svårt. Det beror förmodligen på att jag använde andras sätt att beskriva ämnet. Angående nästa
PM känns det lite bättre. Det känns som om det blir enklare att skriva enkelt
nu när jag har fått ett grepp om vad ämnet egentligen handlar om.5

Utformningen av högre utbildning är inte något som är av intresse endast för
en trängre krets av företrädare för olika akademiska discipliner. Utbildningspolitiska mål stakar ut villkoren för undervisningen inom högskolan. År
5

Student på termin 1, e-post 12.10.2003.
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2000 formulerade den dåvarande regeringen målet att hälften av en årskull
skall ha börjat läsa på högskola senast vid 25 års ålder. För årskullarna födda
1980–1983 gäller att kvinnorna har nått 50-procentsmålet; omkring 52 procent har vid 24 års ålder påbörjat högre utbildning. För männen är motsvarande andel ca 37 procent (Universitet & högskolor 2009 s. 75).
Dokument som Den öppna högskolan ger uttryck för den önskade breddningen av studentrekryteringen. Dessa strävanden har satt sin prägel också
på juridikutbildningen vid Uppsala universitet. Försöket med en speciellt
utformad antagning som gav förtur åt en grupp studenter med utländsk bakgrund har dock avbrutits efter att det slagits fast i domstol att antagningsmodellen inneburit diskriminering av andra studenter. Andraspråksperspektivet
tas inte upp explicit i denna avhandling, men frågan hur skrivträningen under
utbildningen gestaltar sig för studenter med annan bakgrund än den dominerande har funnits med i min forskningsprocess. Hur studenter som inte har
svenska som modersmål hanterar språkkraven i juridikutbildningen är en
viktig fråga.6 En mening i handboken Att skriva juridik (2006:15) kan tolkas
som en yttring av att dessa studenter inte ingår i den gängse bilden av juridikstudenten: ”En juridikstuderande i början av utbildningen har bakom sig
tolv års studier i svenska.”7 Erfarenheterna hos studenter med annan språklig
bakgrund än den helsvenska kan belysas genom ett yttrande av en student
som just påbörjat sin andra termin:
Känns som att allt jag läst förut inte spelar någon roll. Helt annat språk. För
mig som inte har svenska som modersmål är det ett tredje språk.8

Erfarenheten att juridikstudierna handlar om att lära sig att behärska ett ”helt
annat språk” delas förmodligen av en rad studenter med svenska som modersmål. Dessa erfarenheter bidrar till att det är intressant att ställa frågan om
juridisk svenska är ett nytt språk – och vad det nya i så fall består av.

1.1 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna avhandling är att belysa och analysera skrivande, textrespons och språklig normförmedling i juridikutbildningen vid Uppsala universitet. Mer specifikt gäller syftet de språknormer som explicit och implicit
6
En juridiklärare som citeras av Hartman (2009:175) uppmärksammar problemet med ”studenter med utländsk bakgrund som har en god förmåga att analysera juridiska problem, men
som inte kan uttrycka sig klanderfritt”.
7
I avhandlingen citerar eller refererar jag ofta innehållet i handboken Att skriva juridik. Jag
använder då den fjärde upplagan (2006). Innehåll och formuleringar i den är till allra största
del samma som i den föregående upplagan, som var aktuell när jag inledde min studie. I de
fall då innehållet skiljer sig åt mellan upplagorna upplyser jag om detta.
8
Yttrande av en student på termin 2 vid möte om examinationsformer, Juridiska institutionen
23.1.2003.
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förmedlas i utbildningen genom skrivundervisning, skrivhandledning och
lärares skriftliga kommentarer till studenters texter. Syftet kan konkretiseras
i följande forskningsfrågor:
x

Vilka språkliga och textuella aspekter berörs i juridiklärarnas textkommentarer och skrivhandledning?

x

Vilka typer av språknormer framträder och hur förhåller sig dessa till
allmänspråkets normer och till språknormer i andra vetenskapliga sammanhang?

x

Vad präglar den kontext som juridikstudenternas språkliga inskolning
ingår i?

Jag undersöker språkliga normer i bemärkelsen språkriktighetsnormer men
också i form av textriktighetsnormer – uttryckta exempelvis i lärarkommentaren ”Så skriver inte en jurist”. Med kontext menar jag den situationskontext som omger studenternas textproduktion i form av både den konkreta
undervisningspraktiken och de språk- och textideal som juridiklärarna omfattar. Lärarna är dessutom delaktiga i den vidare kulturkontext som juristprofessionen utgör. Det är inte mitt syfte att undersöka kulturkontexten, men
jag utgår från att den inverkar på hur språknormer och studenters språkanvändning hanteras i juridikutbildningen.9 Jag berör därför i avhandlingen
också sådana aspekter av juridikstudenternas skrivande som gäller insocialisering i en kultur.
Min studie avser alltså juristutbildningen vid Uppsala universitet. Ett skäl
till att utbildningen i Uppsala är intressant att studera är att den nu har hunnit
få en etablerad utformning efter en stor förändring som ägde rum 1992. Förändringen innebar bland annat att skrivmoment fick en mer framträdande
plats. Språkanvändningen är central för varje jurist, och utbildningen i Uppsala kan tjäna som exempel på en utbildning där studenternas skrivande skall
spela en viktig roll. Många studenter som gått igenom den förändrade juridikutbildningen i Uppsala vittnar om att de är mycket nöjda med skrivträningen. I en enkätundersökning med tidigare juridikstudenter framkommer

9

Genom begreppen situations- respektive kulturkontext vill jag lyfta fram att juridikstudenternas skrivande och lärarnas textkommentarer är infogade i ett sociokulturellt sammanhang
(det sociokulturella perspektivet utvecklas i avsnitt 2.1). Hellspong & Ledin (1997) ser begreppen som användbara utgångspunkter för textanalys, och den engelska motsvarigheten
”context of situation” respektive ”context of culture” används av bland andra Lillis (2001) vid
analys av studenters skrivande (uppfattat som en form av social praktik). Begreppen går tillbaka på Norman Fairclough (1989, andra upplagan 2001). I Fairclough 1995 används termen
diskursiv praktik för att belysa kopplingen mellan en text (i vid bemärkelse) och den vidare
sociokulturella praktiken: ”properties of sociocultural practice shape texts, but by way of
shaping the nature of the discourse practice, i.e. the ways in which texts are produced and
consumed, which is realized in features of texts” (a.a. s. 60).
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att 71 % av de svarande är mycket nöjda och 26 % ganska nöjda med träningen i att ”göra skriftliga presentationer” (Staaf 2006:13).10
En jämförelse mellan olika utbildningsorter när det gäller sådant som utformningen av skrivhandledning och textrespons hade varit intressant ur ett
skrivpedagogiskt perspektiv, men det hade då inte varit möjligt att studera en
lärargrupps textkommentarer och skrivhandledningspraxis så ingående som
jag nu har gjort. Jag har alltså valt en mer begränsad djupstudie i stället för
en bredare mer översiktlig.
Min undersökning är inriktad på skrivhandledning och textkommentarer i
början av juridikutbildningen. Huvuddelen av mitt material härrör från termin 1 och 2, då språkliga aspekter fokuseras. I inledningen av dokumentet
En promemoria om PM-rättning, som ger vägledning till lärarna, fastslås att
den språkliga behandlingen står i centrum vid bedömningen av studenternas
texter under det första året. Eftersom språket är en så central del i juristens
arbete måste juridikstudenterna tidigt uppmärksammas på utbildningens
språkliga krav.
Studenternas inskolning i det juridiska språket pågår under hela utbildningen och fortsätter i arbetslivet, men den första tiden på utbildningen är
viktig för den bild studenterna får av vad som är acceptabel och önskvärd
juridisk svenska. Om man beaktar aspekten att det finns en utbildningspolitisk ambition att bredda rekryteringen till juridikutbildningen, är det viktigt
att titta på inledningen av utbildningen eftersom den kan vara avgörande för
om en student stannar kvar.11
När man studerar en undervisningspraktik är det ofrånkomligt att reflektera kring vilka inslag som förefaller fungera väl respektive mindre väl. Min
studie innebär inte någon utvärdering av skrivträningen under juridikutbildningen, men min analys av lärarnas kommentarer består till viss del av resonemang kring kvaliteten hos den språkliga vägledning som ges i olika kommentarer.
Min förhoppning är att mina rön kan belysa det språkliga arbete som nya
studenter är inbegripna i. Belysningen av språknormer i juridikutbildningen
kan ge relief åt både generella och mer specifika språkliga ideal som lyfts
fram inom olika akademiska ämnen och utbildningar.
I avhandlingen belyser jag den språkliga inskolningen hos juridikstudenter med perspektivet inriktat på utbildningens förmedling av språknormer
och stilistiska mönster. Studenternas synpunkter på lärarnas kommentarer
10

Enkätundersökningen riktade sig till studenter med juris kandidatexamen 2002–2003. Resultaten baserar sig på 326 svarande (svarsfrekvens 75 %). Den muntliga träningen har enligt
enkäten inte fungerat fullt lika tillfredsställande: 32 % är mycket nöjda, men 15 % uppger att
de är ganska missnöjda och 3 % är mycket missnöjda (s. 13).
11
Holmström & Wikander (1977:9) anger att det är ”ett välkänt faktum från andra undersökningar att studieavbrotten mestadels inträffar under de två första studieterminerna”. Hedin
(2006:409–410) refererar till forskning som visar att den första examinationen respektive den
första skriftliga rapporten är kritiska moment i anpassningen till universitetsstudier.
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och skrivhandledning framkommer i enkäter och intervjuer som jag genomfört, men någon systematisk undersökning av hur studenterna drar nytta av
kommentarerna ingår inte i studien.
Det skrivande som fokuseras i denna avhandling är det som sker inom
ramen för pm-uppgifter.12 Skriftlig tentamen, ”salsskrivning”, är också ett
skrivtillfälle som kan ha inverkan på studenters skrivutveckling. De stora
skriftliga tentamensuppgifter som finns på termin 1 och 2 på juridikutbildningen vid Uppsala universitet och de språkliga kommentarer som lärare
eventuellt då gett till studenternas svar faller utanför ramen för min studie.
Jag gör därför ingen analys av hur språket i tentamen bedöms på olika terminskurser, men det kan konstateras att språkbehandling är en faktor som
uppmärksammas när det gäller exempelvis skriftlig tentamen på termin 6:
Bedömning av skriftlig examen görs av respektive rättande lärare med hänsyn främst till det sakliga innehållet i form av förmåga att självständigt analysera, identifiera och lösa problem. Andra faktorer som påverkar betygssättning är språkbehandling, disposition och formalia.13

Min avhandlingsstudie gäller en disciplin där svenska är det helt dominerande språket på grundutbildningsnivå. Problematiken med valet av svenska
eller engelska i universitetssammanhang berör jag inte alls.

1.2 Avhandlingens uppläggning
I kapitlet 2 presenterar jag några teoretiska infallsvinklar som belyser min
avhandlingsstudie och redogör för anknytande forskning. I kapitel 3 går jag
igenom de olika delarna i mitt material samt redovisar metodiska utgångspunkter. Därefter ger jag en beskrivning av juridikutbildningen vid Uppsala
universitet och redogör för utformningen av skrivuppgifter. I kapitel 4 ger
jag också en översiktlig introduktion till några inslag i juridisk metod samt
visar hur samtalet vid ett seminarium på termin 1 kan gestalta sig. Centrala
moment i undervisningspraktiken kring skrivande och skrivhandledning i
juridikutbildningen tas upp i kapitel 5.
I kapitel 6 presenterar jag två modeller. En modell använder jag för att
karakterisera de språknormer som förmedlas genom skrivhandledning och
lärarkommentarer, och utifrån den andra kategoriserar jag juridiklärarnas
skriftliga kommentarer. Jag redogör därefter för innehållet i lärarnas textkommentarer med utgångspunkt i kategoriseringsmodellen (kapitel 7). I
kapitel 8 lyfter jag fram centrala språknormer som framkommer i lärarkommentarer och skrivhandledning. Jag behandlar där kommentarer som rör ordval och stil, den kategori som dominerar på termin 1. Kapitel 9 ägnas åt frå12
13

Angående alternativa förkortningar av ordet promemoria, se avsnitt 3.1.
T6 2005. Undervisningsplan, avsnittet ”Skriftlig tentamen”, s. 4.
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gor kring konsten att kommentera och konsten att förstå lärares textkommentarer. I det avslutande kapitel 10 diskuterar jag några inslag i undervisningspraktiken kring skrivande, handledning och respons i den juridikutbildning
som jag har undersökt. I kapitlet anlägger jag också ett klarspråksperspektiv
på den språkliga inskolningen. Jag belyser hur juridikstudenternas språkliga
inskolning innebär insocialisering i en kultur, och i det avslutande avsnittet
sammanfattar jag de språkideal som studenterna skall tillägna sig.
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2 Teoretiska infallsvinklar och tidigare
forskning

De huvudområden som fokuseras i min avhandling är inskolning i akademiskt skrivande,14 lärarkommentarer till studenttexter och förmedling av
språkliga normer. Internationellt bedrivs en stor mängd forskning kring studenters och forskares skrivande på olika nivåer och i olika akademiska discipliner.15 I den rikhaltiga forskningen fokuseras olika aspekter av akademiskt
skrivande, däribland innehållsliga och syntaktiska textmönster, vokabulär
och kunskapssyn. Där behandlas också ämnesrelaterade respektive kulturella
skillnader. I detta kapitel presenterar jag sådan forskning som tjänat som
utgångspunkt för min studie eller som på olika sätt belyser mina resonemang
och som mina resultat kan knyta an till. I kapitlet tar jag också upp några
aspekter på juridiskt språk.

2.1 En sociokulturell ram
Liksom många skrivforskare idag placerar jag in min studie i en sociokulturell ram.16 Det sociokulturella perspektivet innebär enligt Wertsch m.fl.
(1995:11) en fokusering på hur människans agerande är förankrat kulturellt
och institutionellt:
The goal of a sociocultural approach is to explicate the relationships between
human action, on the one hand, and the cultural, institutional, and historical
situations in which this action occurs, on the other.

Sociokulturella perspektiv på lärande kan belysa karaktären hos studenternas
inskolning. I den sociokulturella traditionen ses lärande som en process som
sker genom samverkan och deltagande, inte som en mental process hos en
14

Jag använder i avhandlingen benämningarna akademiskt och vetenskapligt som synonymer
(akademiskt/vetenskapligt språk, akademiskt/vetenskapligt skrivande). Jag är medveten om
att det inte är helt oproblematiskt, men jag menar att det utifrån avhandlingens syfte inte är
nödvändigt att utreda skillnaderna mellan de två begreppen.
15
Mona Blåsjö (2006) ger en översikt över internationell och nordisk skrivforskning. I översikten kommenteras pedagogiskt, psykolingvistiskt respektive socialt inriktad forskning.
Blåsjö fokuserar på studier av textproduktion (inte på textprodukten). Hon anger att hon tar
upp ”en bråkdel av all den forskning om akademiskt skrivande som finns runt om i världen”
(s. 35).
16
I den sociokulturella traditionen har inspiration hämtats från Lev Vygotskij som ser språklig
interaktion som ett grundvillkor för lärande (Vygotskij 1978, 1986/2001; Lindqvist 1999). En
genomgång av sociokulturella teoriperspektiv finns i Dysthe 2003a.
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enskild individ. Lärande äger rum i ett socialt sammanhang, och ”kunskaper,
insikter och färdigheter betraktas som integrerade i sociala praktiker” (Säljö
2000:119). Jean Lave & Etienne Wenger (1991) använder benämningen
situerat lärande. Olga Dysthe (2000:21) lyfter fram hur Lave genom sina
antropologiska studier har fördjupat förståelsen av hur invävt allt lärande är i
den sociala kontexten och i hur hög grad det ”skjer ved å delta i praksisfellesskap”. I Dysthe 2003b:328 används formuleringen lärande som deltagande i praxisgemenskap. Det kontextuella perspektivet innebär också
at å lære et fag betyr å bli sosialisert inn i den fagkulturen og det praksisfellesskap som finst i dette spesielle kunnskapsområdet. (Dysthe 2000:23)

En applicering av detta synsätt på juridikstudenterna i mitt material innebär
att studenternas möte med jurister (främst lärarna), juridiska texter och
mönster för juridisk argumentation äger rum inom ramen för en praxisgemenskap (en alternativ term är praktikgemenskap).
I sin presentation av den teoretiska ramen för en studie av elevers meningsskapande i NO-undervisning anger Eva Lundqvist (2009:14) att lärande ofta gäller begrepp och faktakunskaper medan socialisation rör normer
och värden. Med normer avser Lundqvist regler för ”hur man förväntas tala
och handla i den praktik man deltar i”. Utifrån den begreppsindelningen blir
socialisation det som står i fokus i min avhandling. Jag har valt att använda
termen inskolning för att beskriva den process som juridikstudenterna i min
studie genomgår genom sin språkanvändning under utbildningen. Den språkliga inskolningen utgör en del av en insocialisering i en kultur. Mona Blåsjö
(2004:13) problematiserar socialiseringsbegreppet. Hon menar att det ”kan
tyckas implicera att icke ifrågasatta kunskaper och normer ska överföras från
en etablerad del av en grupp till en oetablerad”. Min uppfattning är att juridiken som vetenskaplig disciplin och som profession har en sådan karaktär
att det är motiverat att tala om insocialisering. Det finns normerande mönster
för argumentation och språkanvändning. Det innebär dock inte att ”icke ifrågasatta kunskaper” skall överföras till studenter utan reflektion.
Blåsjö menar också att forskare med sociokulturell inriktning sällan använder begreppet socialisering (a.a. s. 14). Själv ser jag ingen motsättning
mellan att betona att studenter utvecklar sitt kunnande i samspel med de
andra deltagarna i utbildningskontexten och att konstatera att studenterna
också anpassar sig till rådande normer och tankesätt i den praktikgemenskap
som de etablerade juristerna utgör.
Skrivande är ett socialt och kulturellt fenomen. Hayes (1996:5) preciserar
skrivandets sociala natur:
[Writing] is also social because it is a social artifact and is carried out in a
social setting. What we write, how we write, and who we write to is shaped
by social convention and by our history of social interaction […] The genres
in which we write were invented by other writers and the phrases we write
often reflect phrases earlier writers have written.

18

2.2 Akademiskt skrivande
I min belysning av språkanvändningen i akademiska sammanhang står studenters skrivande i fokus. Studenternas skrivande äger rum inom ramen för
akademin som språklig gemenskap. I detta avsnitt tar jag upp forskning som
belyser karaktären hos akademiskt skrivande och studenters möte med denna
form av språkanvändning.

2.2.1 Akademin som skriftpraktik
På svenska används flera olika benämningar på de sammanhang där grupprelaterade språkliga aktiviteter äger rum, däribland diskursgemenskap, praktikgemenskap, språklig praktik och skriftpraktik. Begreppet skriftpraktik
motsvarar det engelska literacy practice (se t.ex. Street 1984).17 I en studie
av texthantering vid dagstidningar använder Oestreicher (2000) uttrycket
kommunikativ gemenskap, ett begrepp hämtat från Gunnarsson (1992). Hållsten (2008) använder begreppet praktikgemenskap i beskrivningen av ingenjörers skrivande. I Westman 2009 undersöks skriftpraktiker i gymnasieskolan. Karlsson (2006) använder förutom begreppet skriftpraktiker också det
mer generella skriftbruk.
I min beskrivning av det språkliga sammanhang som juridikstudenter
skall skolas in i använder jag begreppen skriftpraktik och praktikgemenskap.
I en studie av datorstött lärande i en norsk juristutbildning betraktar Vines &
Dysthe (kommande) den juridiska universitetsmiljön som en praktikgemenskap:
we have chosen to view the law faculty as a community of practice (Wenger
1998). Seen is this way, law study involves enculturation processes where
students have to learn how to think, argue, write and talk in ways that are accepted in this professional culture. These are complex, social and situated activities that cannot be learned in isolation from the subject content

Juridikstudenter tar del i en skriftpraktik som innehåller både kända och
okända inslag. Begreppet praktikgemenskap belyser hur etablerade språkmönster styr vad juridiklärarna i min studie markerar och kommenterar i
studenternas texter. Lärarna har inlärda förväntningar och vet, på ett mer
eller mindre medvetet sätt, vilka språk- och textmönster som är acceptabla i
den praktikgemenskap som de tillhör. Jurister är dock verksamma inom
många olika samhällssektorer och språkmönstren kan variera. Det är inte
självklart vilka skriftpraktiker som är, eller skall vara, styrande i juridikstudenternas inskolningsprocess.18
17

Street (2003:79) knyter literacy practices till ”the broader cultural conception of particular
ways of thinking about and doing reading and writing in cultural contexts”. Begreppet praktikgemenskap motsvarar community of practice hos Wenger (1998).
18
Det förefaller dock finnas en ganska enhetlig juridisk metod. Se vidare avsnitt 4.3.
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Vissa centrala aspekter av språkets roll i vetenskaplig verksamhet kan
fångas in med begreppet literacy. Begreppet har tidigare oftast avsett grundläggande läs- och skrivförmåga men kan med en vidgad innebörd definieras
som ”förmågan och beredskapen att använda läsandet och skrivandet, för att
skapa ett innehåll i skriftspråket på ett sätt som svarar mot det behov som
finns i ett speciellt sociokulturellt och historiskt sammanhang” (Axelsson,
Björklund & Fast 2005). Med denna innebörd kan begreppet appliceras på
den språkliga förmåga som en student behöver tillägna sig i sina studier i ett
akademiskt ämne. Gordon Wells (1991:51) sammanfattar det som han menar
att alla olika uttolkare av literacy-begreppet är överens om: ”On one thing all
the contending parties are agreed: that literacy involves mastery of the written language.”
Till literacy-begreppet anknyter den forskningstradition som fått benämningen New literacy studies (se t.ex. Street 1984, 2003). Fokus ligger där på
sociala och kulturella aspekter av läs- och skrivfärdighet. Blåsjö (2006:24)
använder den svenska benämningen skriftbruksforskning och ger följande
beskrivning:
I stället för att studera ren skrivutveckling ser man på det som sker runt skrivandet (och läsandet), t.ex. hur texter behandlas och hur människor skaffar
sig en roll via sitt skrivande.

I avhandlingen beaktar jag ”det som sker runt skrivandet” och kulturella
aspekter som inverkar på de språkideal som förmedlas till juridikstudenterna.
Jag betonar dock inte sociala aspekter lika starkt som ofta sker inom ramen
för new literacy studies.
Också begreppet diskurs kan användas för att belysa att språkanvändning
i olika sammanhang, i olika diskursiva praktiker, styrs av etablerade mönster.19 James Paul Gee (2005) använder en indelning där discourse stavat med
litet d avser språkbruk och kunskapsmönster förknippade med specifika ämnen eller sociala aktiviteter, medan Discourse med stort D visar på den sociala identitet som skapas av och kommer till uttryck i olika mönster för
språk och tänkande: ”’Big D’ Discourses are always language plus ’other
stuff’” (a.a. s. 26). Gee (2002:131) beskriver a Discourse som ”a socially
accepted association among ways of using language”, och bland hans exempel finns ”the Discourse of Law School” (a.a. s. 133).20 Det språkbruk och
den språkmiljö som juridikstudenter möter under utbildningen är kulturellt

19
Begreppet diskurs tillämpas i olika sammanhang och på skiftande typer av förhållanden.
Hellspong & Ledin (1997:51) sammanfattar kortfattat begreppet: ”de grundläggande tankeoch handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter”. Sådana aspekter av språkanvändning och kultur som kan fångas in genom diskursanalys fokuseras också i det Blåsjö
(2006:39) benämner skrivkulturforskning. Blåsjö exemplifierar denna forskningsinriktning
med Prior 1998.
20
Gee baserar sig på Minnis 1994.
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och institutionellt formade fenomen förankrade i en diskursgemenskap som
kan sägas avse både discourse och Discourse.21
I sin bok Disciplinary discourses undersöker Ken Hyland (2000) olika typer av vetenskapliga texter (däribland forskningsartiklar och abstracts) med
syftet att visa på den sociala interaktion som äger rum i akademiskt skrivande. Han menar att akademisk diskurs ofta beskrivs på ett sätt som lyfter fram
språkets ideationella funktion (en benämning från Halliday, t.ex. Halliday
1973), alltså hur det skapar en bild av hur världen är beskaffad. Hyland vill
fokusera på språkets interpersonella funktion (se Halliday) och därigenom
betona att akademiskt skrivande är ett interaktivt projekt likaväl som ett
kognitivt. Akademiker (som är insiders) skriver till kolleger i enlighet med
etablerade igenkännbara mönster. Innehållet blir bekräftat bara i den grad
som det stämmer överens med de tankestrukturer och praktiker som är rådande inom disciplinen (Hyland 2000:x–xi).
När juristen Claes Sandgren (2006:543) applicerar diskursbegreppet på
rättsvetenskap framkommer synsätt som kan belysa den insocialiseringsprocess som juridikstudenterna i min studie genomgår:
En diskursanalys av rättsvetenskapen tar sikte på den rättsvetenskapliga praktiken liksom på rättsvetenskapares syn på sin och kollegernas verksamhet,
särskilt texter. Vad betraktas som normalt? Vilka argument är gångbara? Hur
uttrycker man sig? Vad är acceptabla ämnen o.s.v.? Den som inte förstår diskursen riskerar utfrysning ur den vetenskapliga gemenskapen. Den rättsvetenskapliga diskursen har som synes beröringspunkter med rättsvetenskapens
kultur och självbild.
Diskursanalysen framstår som givande för en analys av rättsvetenskapen,
eftersom den rättsvetenskapliga diskursen s.a.s. kompletterar reglerna för den
rättsvetenskapliga argumentationen (rättskälleläran, den juridiska metoden
samt rättsvetenskaplig metod i stort). Diskursanalysen pekar på att det finns
mönster och konventioner som påverkar vilken argumentation som godtas
och hur denna kan uttryckas trots att dessa mönster och konventioner inte
finns formaliserade och knappast är fullt medvetna för rättsvetenskaparna.

Kopplingar kan göras mellan det inskolningsperspektiv som är centralt i
denna avhandling, diskursbegreppet och retorisk teori: ”Rhetorical theories
emphasise that students need to become members of the academic writing
community of their specific disciplines, with its particular text-type and genre conventions. This process is known as rhetorical socialisation.” (Björck
& Räisänen 2003:8).
Språkanvändningen i en diskursgemenskap är kulturellt och institutionellt
förankrad. Dorothy Winsor (1996) menar att discourse community är ett av
de mest användbara av de begrepp som stått till förfogande för retoriker
21

Philip Shaw (2007:5) tar med hänvisning till ”big-D” upp genre som en svårighet i studiet
av akademisk diskurs: ”Because different disciplines belong to partly different big-D Discourses […], both the system of genres and the hierarchy among them are different in different disciplines”.
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verksamma från 1980-talet och framåt. Hon beskriver (med hänvisning till
Swales 1990) användningen av begreppet som ett sätt att
capture the notion that groups of people (such as the members of a given discipline) use language in ways that are unique to them and that these unique
ways both reflect and partly constitute their epistemology and identity (Winsor 1996:8)

John Swales (1990) gör åtskillnad mellan en sociolinguistic speech community och en sociorhetorical discourse community. Av de karakteristika för en
diskursgemenskap som Swales (a.a. s. 24–27) anger kan några tydligt appliceras på utövandet av juridik:
A discourse community utilizes and hence possesses one or more genres in
the communicative furtherance of its aims.
In addition to owning genres, a discourse community has acquired some specific lexis.
A discourse community has a threshold level of members with a suitable degree of relevant content and discoursal expertise.

Det finns renodlat juridiska genrer (lagtext, domslut, rättsfall) och en utvecklad begreppsapparat. Tröskelnivån för att uppnå den expertkunskap som
krävs i diskursgemenskapen är påtaglig.
Begreppet diskursgemenskap kan användas för att peka på dels karakteristiska gemensamma drag som skiljer akademiskt språkbruk från ickeakademiskt, dels skillnader mellan olika akademiska discipliner (Dysthe
2002:501). Det finns en rad studier av mönster i språk och kunskapspresentation i olika discipliner. Sarah North (2005:523) pekar på hur skillnader i
teman i studenttexter återspeglar variationer i synen på kunskap: Skrivande
inom arts har karaktären av ”a rhetorical performance” medan skrivande
inom science snarare utgör ”a straightforward representation of reality” (se
även Knorr-Cetina 1999). Paul Prior (1994:268) ser vissa problematiska
inslag i studier av studenters skrivande varav ett har att göra med ett betonande av skillnader mellan vetenskapsområden: ”First, the research seems to
exist in a polarized landscape with humanities at one end and science at the
other.”
I en studie av skrivande i ämnet psykologi ger Guenter Plum och Christopher Candlin (2002:250) en bild av hur studenter karakteriserar ämnets
språk- och textideal. Studenterna uppfattar att idealen skiljer sig från andra
ämnen. Jag kan se likheter med språkideal i ämnet juridik, exempelvis i betoningen av referenshantering:
Academic writing in psychology is especially identified as existing on a different plane from other disciplines – more factual, less personal, more focused on technical aspects, less on creativity, frequently comparing Psychology negatively with other disciplines. Modes of referencing stand out as the
key distinctive feature in such comparisons, practices in psychology being re-
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ferred to by some third year students as ’pedantic’, compelling them to be especially ’meticulous’ in presenting references, far more so than, for example,
in the humanities. A shibboleth, perhaps, but one which for many respondents frames and marks off psychology.

Dysthe (2002) redovisar en undersökning av textkulturer och textnormer i tre
ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap respektive naturvetenskap. Textkulturerna i de tre discipliner som Dysthe undersökt karakteriserar hon som
”a changing text culture” (religionshistoria), ”a divided text culture” (administration och organisationsvetenskap) och ”clear norms for experimental
texts” (fiske och marinbiologi). Dysthe (a.a. s. 509) påpekar att när studenter
(i religionshistoria) ombads ange kriterier på en bra text tenderade de att
fokusera på formella aspekter. Även här betonas referenshanteringen:
You must always refer to primary sources, document secondary sources, and
generally be very precise about references and footnotes. They are very particular about this in our discipline

Mona Blåsjö har i sin avhandling (Blåsjö 2004) undersökt studenter och
forskare i historia och nationalekonomi. Hon visar hur studenters skrivande
är kopplat till de former för kunskapsbyggande som är rådande inom en akademisk disciplin. Av undersökningen framgår att studenterna i historia blir
legitima deltagare i sin ämnesdiskurs tidigare än studenterna i nationalekonomi. Blåsjö använder begreppet medierande redskap för att visa på centrala
inslag i språkanvändning och kunskapsbyggande i de två ämnena. Begreppet
är hämtat från forskning (t.ex. Scollon 1998 och 2001) som bygger på traditioner från Vygotskij (1978) och Wertsch (1991 och 1998). Blåsjö m.fl.
(2005) beskriver medierande redskap i vetenskaplig text som ”en kognitiv
och social (gemensam, delad) resurs som forskaren använder för att hantera
(ta fram, presentera, diskutera, värdera osv.) kunskap inom sitt ämne”.
Inom ramen för ett pågående projekt om medierande redskap i vetenskapliga texter undersöker Blåsjö (2009) juridisk verksamhet.22 Blåsjö (a.a. s. 7)
gör den tentativa bedömningen att juridisk metod är ”mer komplex och svårfångad” än nationalekonomisk metod som hon tidigare undersökt.
Hur de mönster för skrivandet som studenter skolas in i kan relateras till
vad som inom disciplinen anses vara giltig kunskap är av intresse också i
min avhandling. Juridiskt språkbruk hänger samman med juridisk metod och
med juridiskt hållbar argumentation. I likhet med Blåsjö (2004) studerar jag
skriftpraktiker i akademiska ämnen, men materialen skiljer sig åt. Hon använder texter skrivna av lärare och forskare men inte lärarkommentarer till
studenttexter, vilka står i fokus i min avhandling.
Belysningen av akademiska skriftpraktiker har utvecklats genom begreppet academic literacy (Lea & Street 1999, Jones, Turner & Street 1999).
22

En projektpresentation ges i Blåsjö m.fl. 2005.
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Academic literacy innebär en social praktik, ”always embedded in socially
constructed epistemological principles” (Street 2003:77). Läs- och skrivfärdighet kan inte betraktas som något mer eller mindre mekaniskt, utan de
villkor som gäller i olika skriftpraktiker måste beaktas. Synsättet får konsekvenser för hur universitet och högskolor bör arbeta med studenters språkliga färdigheter. Lea & Street (1998, Street 2004) presenterar en modell som
utgår ifrån tre olika sätt att se på studenters skrivande: study skills, academic
socialization och academic literacies. De vill komma bort från en betoning
av ”study skills” som de menar medför en fokusering på språklig korrekthet
på ytspråkliga nivåer.
Synsättet att skrivutveckling handlar om akademisk insocialisering kan
ses som en utveckling av inriktningen på study skills.23 En skrivlärares uppgift blir här att leda studenten in i en ny kultur, den akademiska. Street
(2004:14) är kritisk mot föreställningen att akademin skulle vara en kultur,
eftersom processer som innebär förändring eller maktutövning då inte uppmärksammas. Inriktningen på akademisk insocialisering medför enligt honom att studenternas skrivande betraktas som ett transparent medium och att
de djupare frågor som har att göra med meningsskapande därmed missas.
Med pluralformen academic literacies framhävs att det inte är en enhetlig
språkförmåga som krävs i akademiska sammanhang. Utifrån en fördjupning
av innebörden i begreppet academic literacy vill Street betona ett perspektiv
på studenters skrivande som handlar om epistemologi och identitet snarare
än om färdighet och socialisation. Studenter behöver utveckla en språklig
repertoar för olika situationer så att de också kan hantera de frågor om identitet som uppstår. Exempelvis kan genrekrav i form av förväntad användning
av passiv form i stället för första person och aktiv form leda till upplevelsen
”this isn’t me” (Lea 1994, Ivani 1997). Street (2004:16) menar att de normer och konventioner som styr språkbruket inom en disciplin ofta betraktas
som ”common sense” och inte som något som bör kommenteras och analyseras, varför de för många studenter förblir ogripbara. Forskning kring studenters lärande har tenderat att koncentreras kring hur studenter kan lära sig
att anpassa sin egen praktik till universitetets. Akademins koder och konventioner tas då för givna. Lea & Street (2000:33) förespråkar en mer komplex
analys av akademisk skriftpraktik:
In contrast, our research is founded on the premise that in order to understand
the nature of academic learning, it is important to investigate the understandings of both academic staff and students about their own literacy practices
without making prior assumptions as to which practices are either appropriate
or effective. This is particularly important in trying to develop a more complex analysis of what it means to become academically literate.
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Lea & Street (2000:33) påpekar dock att modellerna inte utesluter varandra och att de inte
skall ses i ett linjärt tidsperspektiv.
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Street och andra engelskspråkiga skrivforskare utgår ifrån den tradition med
introducerande, generella (icke ämnesinriktade) kurser i akademiskt skrivande som finns i både England och USA. I kurserna (som på många håll är
obligatoriska) får studenterna träna allmänna skrivfärdigheter. Mot denna
bakgrund innebär Streets perspektiv en tydlig förändring i synen på hur undervisning i akademiskt skrivande skall bedrivas. Ansvaret bör ligga på de
olika disciplinerna, och undervisningen skall inte ses som något tekniskt som
måste klaras av innan man kan börja med det egentliga ämnesinnehållet utan
som något som i sig är en del av reflektionen kring ämnets kunskapsinnehåll.
Street vill se modellen med inslagen study skills, academic socialization och
academic literacies som ett medel för dem som arbetar inom högre utbildning att utveckla ett analysspråk som hjälper dem att reflektera kring sin
egen praktik och ”make explicit what is implicit” (Street 2004:18).
Joan Turner (1999) menar att den akademiska diskursen sällan kritiseras.
Begrepp som logik och rationalitet är oantastliga i västvärldens intellektuella
tradition. Utifrån det synsättet fungerar academic literacy som ”a revelatory
mechanism of the workings and the value system behind such workings of
academic discourse” och blir ”a powerful source of critique” (s. 150).
Prior (1991) problematiserar socialiseringen in i ämnesdiscipliner genom
att diskutera vilka beskrivande begrepp som används; ett sådant begrepp är
discourse community. Han menar (med hänvisning till Cooper 1989) att det
finns andra sätt att beskriva sociala formeringar. Ett begrepp som community
skapar en bild av ”shared, cozy unity (or perhaps oppressive, authoritative
unity)” (Prior 1994:485). Discipliner bör enligt Prior (a.a. s. 486) i stället
betraktas mer som ”differentiated societies”.
Priors resonemang kring begreppet disciplin är intressant som belysning
av studenters inskolning. Är det främst enhetliga ideal som präglar – och bör
prägla – akademiska diskursgemenskaper? Är variation vad gäller exempelvis kunskaps- och textideal ett problem eller en tillgång för studenter? Som
ett led i en strävan att identifiera alternativa former av akademisk diskurs ger
Patricia Bizzell (2002:2) följande bild av det mönster som dominerar:
For one thing, such discourses employ a grapholect, the most formal and
ultra-correct form of the participants’ native language, treating as ”errors”
usages that would be unproblematic in casual conversation. Also, traditional
academic genres shape whole pieces of writing, such as the lab report, the
reflective journal, the critical essay, the research paper, and so on. Finally, the
ones in power in the traditional academic community create discourses that
embody a typical worldview. This worldview speaks through an academic
persona who is objective, trying to prevent any emotions or prejudices from
influencing the ideas in the writing. [---] Additionally, the persona is
extremely precise, exacting, rigorous – if debate is going to generate knowledge, all participants must use language carefully, demonstrate their knowledge of earlier scholarly work, argue logically and fairly, use sound evidence,
and so on.
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Bland etablerade akademiker finns förmodligen både uppfattningen att den
ultrakorrekta akademiska ”grafolekt” som Bizzell beskriver är ett ideal att
värna om och föra vidare och att den är ett uttryck för en stelnad kultur. Bizzells bild ger dock infallsvinklar i en problematisering av akademiskt skrivande och akademisk kultur.

2.2.2 Studenters möte med akademiskt skrivande
För nya studenter kan socialiseringsprocessen in i universitets- och högskolevärlden vara av stor betydelse. Olstedt & Lönnheden (2005:145) menar att
den processen kan anses lika viktig som den förståelse av det akademiska
ämnet eller ämnesområdet som skall uppnås. En svårighet i insocialiseringen
är att förstå de normer som finns i universitetssammanhanget, normer som
enligt Olstedt och Lönnheden är ”oklara och okända” för många nya studenter (a.a. s. 144).
Sommers & Saltz (2004) presenterar en studie av skrivandet hos drygt
400 studenter under deras första år på college. I sin artikel resonerar de kring
hur förstaårsstudenter utvecklas i sitt skrivande utifrån erfarenheten att vara
nybörjare på väg in i den akademiska kulturen:
The enthusiasm so many freshmen feel is less for writing per se than for the
way it helps to locate them in the academic culture, giving them a sense of
academic belonging. (a.a. s. 131)

När Walvoord & McCarthy (1990) presenterar utgångspunkterna för en bok
om skrivande på college ansluter de sig till synen att skrivande är en social
aktivitet som styrs av olika former av konventioner. Att lära sig att behärska
sådana konventioner är ett centralt inslag i studenters ”initiation into new
academic communities”. Genom att tillägna sig vedertagna språkliga mönster ökar studenterna sin förmåga att delta i den akademiska gemenskapen:
In their characteristic ”ways of speaking,” community members share accepted intellectual, linguistic, and social conventions which have developed
over time and govern spoken and written interaction. […] Newcomers to a
community learn the rules for appropriate speaking and writing gradually as
they interact orally and in writing with competent members, and as they read
and write texts deemed acceptable there. We chose to see the classroom
within this theoretical framework.
In our view, when students enter a classroom, they are entering a discourse community in which they must master the ways of thinking and writing considered appropriate in that setting and by their teacher. We also understand their writing to be at the heart of their initiation into new academic
communities: it is both the means of discipline-based socialization and the
eventual mark of competence – the mark, that is, of membership in the community. (a.a. s. 21)
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Också Paul Prior (1991) utgår från att studenters skrivande innebär en insocialisering i ämnesspecifika synsätt och värderingar, och han understryker
vikten av att beakta den kontext som studenters insocialisering äger rum
inom. Han ser en brist i att många undersökningar av studenters skrivande
bygger på begränsade källor, vilket medför att bilden av kontexten inte blir
tillräckligt fyllig. Till det som han menar har fått minst uppmärksamhet hör
klassrumsobservationer och lärares skriftliga respons (a.a. s. 271). I en artikel om en ny studentgrupp (collegestudenter) vid ett gammalt svenskt universitet pekar Görel Bergman-Claeson (2005:414) på hur lärare i sina textkommentarer kan missa behov hos studenter som är ovana vid det akademiska sammanhanget:
För lärarna kan fokuseringen på vissa lätt identifierbara kännetecken hos det
akademiska skrivandet, som textstruktur eller systemen för källhänvisning,
vara ett sätt att undvika den svårare uppgiften att aktivt stödja studenterna i
deras strävan efter delaktighet i en ny och många gånger skrämmande social
praktik.

Att läsa och skriva är en central verksamhet i de flesta former av högre utbildning. Nya studenter ställs inför att förstå de förutsättningar för läsandet
och skrivandet som gäller i den akademiska skriftpraktik som de möter, och
för att bli delaktiga kan de behöva tillägna sig nya former av läs- och skrivfärdighet.24 Akademiskt språkbruk, som det kommer till uttryck i undervisning och forskning, styrs av mönster som studenterna skall erövra:
Det speciella akademiska språkbruket visar sig i mönster för skrift liksom i
mönster för tal. Socialiseringen in i en akademisk kultur gäller normer för
hur, när och varför man skriver men också normer för talandet. (Gunnarsson
1992:38)

Inskolningen i akademiskt skrivande kan ses som en form av stadieövergång.
Sofia Ask belyser i avhandlingen Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Ask
2007) övergången mellan gymnasium och högskola.25 Hon undersöker studenters väg till en akademisk skriftspråkskompetens, ett begrepp som kan
användas som en översättning av det engelska academic literacy. I språkanvändningen hos nya studenter finns paralleller till andraspråksinlärares
interimspråk. Ask vidgar i sin avhandling interimspråksbegreppet och applicerar det på det möte mellan studenter och akademiskt skriftspråk som hon
undersöker. Det förefaller rimligt att texter skrivna av nya studenter uppvisar
drag som är tecken på att skribenterna är inbegripna i en lärprocess:
24

Ulla Melander Marttala (2007) har undersökt språkattityder hos studenter och språkförändringar som sker i deras möte med universitetets språkmiljö. Studien visar att studenter i företagsekonomi förändrat sitt språk i högre grad än lärarstudenter. De värderar också akademiskt
språk högre än vad lärarstudenterna gör.
25
Ask har också behandlat stadieövergången till högre utbildning i en licentiatavhandling och
hon visar där på brister i skriftspråkskompetensen hos en grupp studenter med olika gymnasiebakgrund (Ask 2005).
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interimspråken är de språkliga varieteter som inläraren använder på sin väg
mot att behärska målspråket. Interimspråk betecknar alla de nivåer och typer
av språkbehärskning som finns i spannet mellan att inte kunna något alls och
att helt behärska språket. Individens språk ställs mot institutionens och konventionens krav på akademiskt skrivande, och studenterna positionerar sig
genom att uppvisa olika typer av interimtexter på vägen mot ett akademiskt
målspråk. (a.a. s. 25)

Skrivandets betydelse i akademiska studier kan knappast överskattas. Robert
Light, amerikansk statistikprofessor, resonerar i boken Making the most of
college (1986) kring vilka faktorer som är viktiga för inlärning. Utifrån en
undersökning där djupintervjuer med 1 600 studenter under ett drygt decennium ingått blir hans slutsats att skrivträning är den enskilda faktor som har
störst betydelse för goda studieresultat. I en artikel om Lights bok lyfter Leif
Alsheimer (2001) fram att utvecklingsmöjligheten inte ligger bara i själva
skrivträningen utan också i studenters möjligheter att ta del av varandras
tankar.
Hans Strand (2005:429) resonerar kring studenters skrivförmåga och påpekar att skrivandet har fått större betydelse som ”pedagogiskt instrument” i
högskolan. Att skrivande är en integrerad del av universitetsstudier medför
att alla studenter måste kunna genomföra de skrivuppgifter som ingår i en
kurs.
I en artikel som tar upp frågan vad språkvården kan och bör normera i
språket för Tor Hultman (1999:107) fram uppfattningen att den vetenskapliga texten är ”ett område där ansträngningarna att normera språkbruket snarare har tilltagit än minskat på senare tid”.26 En konsekvens av sådana ansträngningar torde bli att många nybörjarstudenter möter vad de uppfattar
som helt nya krav på sitt skrivande. Dysthe (2002:495) menar att nya studenter generellt sett inte är förberedda för de krav som är förknippade med skrivandet i universitetsstudierna.
Blåsjö & Strand (2006:83) anser att konsten att skriva vetenskapliga uppsatser medvetandegörs för studenter i liten utsträckning. En orsak är att lärare och forskare själva har tillägnat sig färdigheten ”omedvetet och genom
trial and error”. Den metoden tillämpar också flertalet studenter, men det
innebär inte att metoden är optimal:
Vi menar dock att träning i uppsatsskrivande kan och bör bedrivas på ett mer
medvetet – och därmed också mer effektivt – sätt. Detta skulle dessutom
gagna alla studenter: både dem från mer studievana och dem från mindre studievana miljöer. (ibid.)

26
Hultman (1999:108–109) menar att det finns två motstridiga tendenser i utvecklingen av
den nutida svenskan. Å ena sidan har en informalisering lett till ett ledigare språkbruk och till
frihet vad gäller texters form. Å andra sidan finns det enligt Hultman en tendens till ”akademisering, förvetenskapligande och rent av märkvärdisering […] inte bara […] inom utbildningarna vid universitet och högskolor utan också inom offentlig förvaltning och näringsliv”.
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Även Rienecker & Jørgensen (1998:149) menar att studenter ofta får begränsad undervisning i skrivande. De måste pröva sig fram och kan därför få
stora problem med sina skriftliga uppgifter:
De studerende lærer at skrive opgaver efter ”trial-and-error”-princippet. De
skriver sig famlende frem og får i værste fald opgaven tilbage med en lav
karakter uden kommentarer om hvad der er galt, endsige vejledning i hvordan
de gør det bedre.

I en strävan att öka mångfalden i juridikutbildningen vid Uppsala universitet
antogs åren 2003 och 2004 tio procent av studenterna på juristprogrammet
genom ett alternativt urval för studenter med bägge föräldrarna utrikes födda.27 Pedagogen Thérèse Hartman har i en avhandlingsstudie undersökt studenters och lärares syn på den alternativa urvalsprocessen och dess konsekvenser för studiemiljön. Hartman (2009) ställer frågan om social och etnisk
mångfald i högskolan är främst ett problem eller en tillgång. Hon menar att
språket är ”en skiljelinje för exkludering–inkludering” (a.a. s. 163). Studenternas pm-skrivande är ett av de undervisningsmoment som hon undersökt.
Flera av de studenter som hon intervjuat efterlyser mer enhetliga lärarkommentarer och en mall för hur de skall skriva. Hartman uppger också att fler
studenter som är antagna genom det alternativa urvalet än i den reguljära
antagningen upplever svårigheter att delta aktivt i seminarierna. Studenterna
är rädda för att säga fel och vara retoriskt oskickliga (a.a. s. 126). En av studenterna i det alternativa urvalet uttrycker att hon
borde ha lämnat sitt muntliga språkbruk, utanför porten och iklätt sig ett nytt,
mer ”tillskuret” för juridiska ändamål, innan hon steg in i seminarierummet.
(a.a. s. 163)

2.2.3 Genre och genreinlärning
Ett viktigt led i att kunna utvecklas i skrivandet på en utbildning är att förstå
vad som utmärker de genrer som är aktuella. Genremönster är nära kopplade
till de kunskaper, metoder och normer som präglar olika discipliner:
Genres are the intellectual scaffolds on which community-based knowledge
is constructed.
Because genres are intimately linked to a discipline’s methodology, they
package information in ways that conform to a discipline’s norms, values,
and ideology. Understanding the genres of written communication in one’s
field is therefore essential to professional success. (Berkenkotter & Huckin
1993:501, 476)
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Efter att Uppsala tingsrätt funnit att det alternativa urvalet utgör otillåten diskriminering har
försöksverksamheten upphört. http://info.uu.se/notiser.nsf/pm/uppsala.tingsratts.idE7.html.
Hämtat 2009-05-10.
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Från 1980-talet har sociala och kommunikativa aspekter av skrivande ofta
betonats i definitioner av genre. De resonemang som Carolyn Miller presenterade i artikeln ”Genre as social action” (1984) har fått en väsentlig inverkan på synen på genrer. Genrer är kulturella produkter som förkroppsligar en
aspekt av ”kulturell rasjonalitet” (Miller i norsk översättning 2001:34). Genrer kan ses som återkommande handlingar, ”typifiserte retoriske handlinger”
(a.a. s. 20). Brian Paltridge pekar på betydelsen av det han benämner den
pragmatiska kontexten, där sådana faktorer som publik och kommunikativ
funktion är centrala. Vid studier av genrer bör man flytta fokus från ”the
physical aspects of language” och i stället se hur en text, som en helhet, ”is
conditioned by external considerations” (Paltridge 1997:84).
En fördjupad beskrivning av genrer finns också hos Swales (1990) som
lyfter fram det kommunikativa syftet. En genre skapas utifrån att det finns en
enhetlighet i syftet med de kommunikativa händelser (communicative
events) där genren utvecklas. Med genrernas roll följer begränsningar i innehåll och form:
A genre comprises a class of communicative events, the members of which
share some set of communicative purposes. These purposes are recognized by
the expert members of the parent discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure
of the discourse and influences and constrains choice of content and style.
(a.a. s. 58)

Texter utgör instanser av genrer, men genrer måste ses som kontextuella och
inte endast textuella fenomen (Berge 2003:152). Texter och textnormer skall
liksom genrer förstås utifrån den kontext där de används:
texts – and the text norms for writing in different scientific communities –
should fundamentally be understood and interpreted in relation to the mental
and practical activity in the contexts where the texts are used as a semiotic
tool. (Berge 2003:145)

Berge & Ledin (2001:15) vill utveckla diskussionen kring genre genom att
betona det metateoretiska perspektivet: ”Genom att precisera hur genre förhåller sig till texttyp, diskurs, diskursordning, textnormer etc. skulle olika
aspekter på textuellt medierad kommunikation kunna beskrivas tydligare.”28
Att kunna använda olika genrer på ett funktionellt sätt är att ha textkompetens (Josephson 2006:9). Till den kompetensen hör att behärska textriktighetsnormer (textnormer). Olle Josephson (2006:8–9) anger fyra punkter som
utmärker textnormer: Förutom att vara bundna till särskilda genrer eller texttyper är de också ofta arbetsplats- eller institutionsspecifika (Josephson exemplifierar med att normerna för en historieuppsats vid Uppsala universitet
respektive vid Stockholms universitet kan skilja sig åt). Det tredje utmärkan28

Kjell Lars Berge har i olika sammanhang utvecklat begreppet textnorm. En aspekt av begreppet avser ”conventionalised ways of construing meaning” (Berge 2003:157).
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de draget är att textnormer sällan är renodlade ”rätt-och-fel-normer”. Den
fjärde punkt som Josephson tar upp är att textnormer är situationsanpassade,
och mottagaranpassning är då en viktig aspekt. Han menar att mottagaranpassning ofta förutsätter att sändare och mottagare har en gemensam kulturell bakgrund, vilket inte alltid är fallet.
En viktig fråga i skrivpedagogisk debatt är hur inlärning av genrer går till.
Är explicit undervisning en effektiv väg eller sker inlärningen främst på ett
mer indirekt sätt? Frøydis Hertzberg (2001) ger en översikt över olika synsätt i debatten. Stephan Krashen är en forskare som tydligt hävdat att teoretisk språkkunskap inte har någon betydelse för språkinlärning.29 I den skrivpedagogik som betonar skrivandet som en process finns en variation i synen
på behovet av formkunskap. Hertzberg (a.a. s. 98) anger två poler på en skala: en expressiv, individorienterad riktning och en mer strukturerad, retoriskt
orienterad pedagogik.
Kritik har riktats mot den inriktning av skrivprocesspedagogiken där
medvetenheten om och arbetet med språklig form setts som något sekundärt.
Inom den så kallade australiska genreskolan har metoder utvecklats där elever och lärare tillsammans arbetar systematiskt med genremönster. En tanke
med det medvetna arbetet med form är att det skall gagna barn som inte tar
del av läsande och skrivande i hemmiljön.
En genreforskare som också tar upp frågan om formkunskap och som är
av särskilt intresse i relation till min avhandlingsstudie är Aviva Freedman
(1987, 1993 och 1994). Hon har undersökt juridikstudenters genrekompetens
och menar att studenter tillägnar sig kunskap om ämnets genrer på ett indirekt sätt, inte genom explicit skrivundervisning (Freedman 1987).30 De
modeller som studenterna tillägnar sig genom läsning tillmäts viss betydelse:
This is not to say that reading models might not have helped, might not have
made the acquisition easier, quicker, more efficient. The point is, however,
that in nearly every instance, exposure to the form was not necessary. (a.a.
s. 112)

Studenterna utgår från en intuitiv uppfattning och får sedan genom sitt deltagande i undervisningen i ämnet en allt tydligare bild av vilka språkmönster
som gäller. Deras genrekompetens kommer som ett led i en insocialisering.31
De drar slutsatser bland annat utifrån de betyg som de får på sina texter.
Freedman ser en fara med explicit genreundervisning i det att studenter kan
övergeneralisera inlärda regler eller rikta sin uppmärksamhet mer mot formella mönster än mot innehåll och mening i en text (Freedman 1993:245).
29

Hertzberg (2001:95) menar att det knappt finns någon som ”så kompromissløst har avvist
betydningen av teoretisk språkkunnskap” som Krashen. Se Krashen 1984.
30
I den studie som presenteras i Freedman 1987 observerades sex nybörjarstudenter i juridik
vid Carleton University i Kanada under ett år.
31
Berge & Ledin (2001:8) sammanfattar Freedmans tes med att ”det handlar om en tyst kunskap”.
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En risk med skrivundervisning som förmedlar mycket tydliga genremönster kan vara att studenternas inlärning blir mekanisk. Charles Bazerman
(1988) pekar på vikten av att rusta studenter så att de kan möta de förändringar som ofrånkomligen kommer att äga rum i deras yrkesliv. Genrekunskap som innebär ett metaperspektiv kan vara ett redskap för studenterna att
hantera både existerande språkmönster och nya behov:
As teachers, if we provide our students with only the formal trappings of the
genres they need to work in, we offer them nothing more than unreflecting
slavery to current practice and no means to ride the change that inevitably
will come in the forty to fifty years they will practice their professions. We
do better to grant ourselves and our students means to understand the forms
of life embodied in current symbolic practice, to evaluate the consequences
of the received rhetoric, and to attempt to transform our rhetorical world
when such transformation appears advisable. (a.a. s. 320)

Geoff Thompson (2001) instämmer i uppfattningen att textkompetens kan
uppnås på ett implicit sätt genom att man kommer i kontakt med textmönster
och prövar sig fram i skrivandet. Han menar dock att den här processen inte
kan lämnas åt sig själv i tron att det uppstår någon form av osmos. Ökad
medvetenhet om språket och tydligare vägledning i hur texter fungerar är till
nytta för nya studenter. Ett redskap kan då vara att undersöka ”the discourse
value” hos de olika lexiko-grammatiska val som en skribent gör (a.a. s. 75).
Studenter skall uppmuntras att inta rollen som ”diskursanalytiker”. Det kan
bidra till en
deconstruction of the mystique of effective writing that is an essential step in
progressing from novice to initiate. (a.a. s. 76)

2.3 Respons och textkommentarer
Forskning kring lärarkommentarer har sedan 1960-talet haft en plats i den
omfattande internationella skrivforskningen. George Hillocks ser studiet av
lärarkommentarernas roll för studenters (och elevers) skrivutveckling som
mycket angeläget. Utifrån det faktum att lärare ägnar mycket tid åt att rätta
och kommentera texter menar han att en viktig fråga är ”whether or not the
comments and the time they take are worthwhile” (Hillocks 1986:160).
Mari-Ann Igland (1994:77) återger en uppgift om att norsklärare ägnar cirka
en miljon timmar per år åt att korrigera, kommentera och betygsätta elevtexter. Hon påpekar att forskning kring lärarkommentarer är nästan ”ikkjeeksisterande” i Norge. Enligt Connors & Lunsford (1993:204) finns det få
undersökningar som med både bredd och djup undersökt lärarkommentarer.
”Many discussions about response are inspiring, but most are either prescriptive, idealistic, or theoretical.” Sedan början av 1990-talet har en hel del
forskning kring lärarkommentarer bedrivits, men många aspekter är fort32

farande outforskade. Min avhandlingsstudie fyller en lucka genom att fokusera på språkliga kommentarer i universitetssammanhanget.
Jag håller med Hillocks om att frågan om effekten av den stora arbetsinsats som lärare lägger på textkommentarer är viktig, men jag har i min
studie inte som syfte att avgöra huruvida juridiklärares kommentarer är
”worthwhile”. Igland (2003) har undersökt en stor mängd lärarkommentarer
till elevtexter. Hon menar att utifrån ett Vygotskijinspirerat tänkande kan
lärarkommentarer ses som medierande redskap. ”De utgör led i en form av
verbal samverkan som skall främja lärande och utveckling” (a.a. s. 245).
Louise Wetherbee Phelps (1989) urskiljer olika utvecklingsstadier i teoribildning och forskning kring skrivande och respons. Lärares sätt att hantera
studenttexter har kommit att skifta under inverkan av olika forskningsrön. Så
fick t.ex. forskningen kring skrivprocessens betydelse genomslag. Utifrån
uppfattningen att skrivande innehåller olika stadier och att bearbetning är ett
viktigt moment har det enligt Phelps (a.a. s. 61) blivit oundvikligt att lärares
läs- och responsinsatser skall fokuseras på textutkast. Hon pekar också på att
betoningen av studentens rätt till sin egen text (som framträder hos bl.a.
Sommers 1982) har sina rötter i skrivprocessteori.
Chris Anson (1989a:4) slår fast responsens betydelse: ”real, substantive
response is in one form or another fundamental to language development”.
Vad studenter kan uppfatta och ta till sig som verklig respons kan skilja sig
åt mellan olika akademiska discipliner och olika skrivsituationer, men det är
i varje situation angeläget att responsen bygger på kunskap om språk och
språkbruk och att den kunskapen kan förmedlas till studenterna. Mimi
Schwartz (1984) redovisar en undersökning där lärare fick avgöra vilken text
som de föredrog när två olika textvarianter ställdes mot varandra, och studenter fick ange vad de trodde att lärarna föredrog. Ett intressant resultat är
att vare sig lärarna valde text A eller text B använde de samma ord för att
motivera sitt svar; båda grupper beskrev t.ex. texten som ”clear”. Schwartz
(a.a. s. 57–58) menar att det bakom en del vanliga lärarkommentarer ligger
ett felaktigt antagande om att kommentarerna är begripliga och bedömningskriterierna självklara:
we assume that our code words such as ’clear,’ ’wordy,’ and ’descriptive’
have universally-accepted definitions that will transmit these values. They do
not.

För att lärares kommentarer skall nå fram till studenterna är det inte bara
analysen och karakteristiken av drag i enskilda texter som behöver förtydligas, utan det kan också saknas en mer grundläggande gemensam uppfattning
hos studenter och lärare om vad vetenskapligt språk innebär.
Den roll som respons och handledning spelar för studenter präglas ofta av
en dubbelhet. Lärares kommentarer är mycket betydelsefulla som vägledning
i det akademiska arbetet – och samtidigt är studenten ofta utlämnad åt sig
själv i skrivarbetet:
33

You learn from the supervisor, because that is when I meet demands I have
not been confronted with before. But I feel it is very much up to me to find
out, – you are told to write more academic but nobody teaches you how. (Citat från student, Dysthe 2002:509)

På engelskspråkigt område finns en rad, oftast mindre, undersökningar av
lärarrespons. Dessa studier gäller främst lärare på de skrivkurser som är mer
eller mindre obligatoriska för college- och universitetsstudenter i engelskspråkiga länder. Lärarna har då ofta en ämnesbakgrund i litteratur eller
språk. Storch & Tapper (2000:339) anger att det finns en omfattande forskning kring lärarkommentarer men påpekar att den oftast rör allmänna skrivkurser och mer sällan skrivandet i olika ämnen.
Connors & Lunsford (1993) gör säkert en riktig iakttagelse när de konstaterar att de flesta lärare vill utveckla förmågan att skriva kommentarer som
kan vara till hjälp. Den vardagsmöda som många akademiska lärare erfar
med stora studentgrupper och lite tid gör dock att ambitionen inte alltid kan
förverkligas. I en undersökning lät Connors och Lunsford 26 erfarna skrivlärare gå igenom lärarkommentarer, gjorda av skrivlärare (composition teachers), i 3 000 texter skrivna av collegestudenter. Läsarna i undersökningen
omvittnar att deras första känsla var harm (”a sort of chagrin”): ”these papers
and comments revealed to them a world of teaching writing that was harder
and sadder than they wanted it to be – a world very different from the theoretical world of composition studies most readers hoped to inhabit” (a.a.
s. 214).
Kommentarerna i Connors och Lunsfords undersökning är skrivna av lärare på kurser där studenterna får en allmän träning i att skriva enligt kraven
på collegenivå. Min studie gäller kommentarer som skrivs av lärare i en specifik disciplin, vilket innebär att ramen för kommentarerna ser annorlunda
ut. Eftersom det finns en så tydlig inriktning på språket i juridikstudenternas
skrivande under i synnerhet det första året av utbildningen, kan dock jämförelser med skrivlärares kommentarer vara relevanta. I Connors och Lunsfords presentation av undersökningen berörs några aspekter som kan kopplas
till min studie. Dit hör bland annat deras resonemang om förhållningssätt
och attityder i lärarkommentarer. Connors och Lunsford menar att lärarnas
kommentarer ofta förmedlas på ett oengagerat sätt, som domslut ovanifrån.
Sällan förekommer mer engagerade kommentarer som ”Don’t get discouraged. Good writing takes years” (ibid.).
Connors och Lunsford fokuserar på lärarkommentarer som innehåller en
retorisk dimension. Den kan sägas handla om att på ett tydligt sätt placera
studenternas texter i ett sammanhang. För att en text skall fungera väl är det
av vikt att skribenten på ett medvetet sätt beaktar textens syfte och mottagare. Connors och Lunsford menar att eftersom många skrivhandböcker och
många lärare tydligt betonar faktorerna syfte och mottagare borde dessa
framträda i de lärarkommentarer som de undersökt. Så var emellertid inte
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fallet. Även med en generös tolkning kunde endast 11 % av texterna sägas
innehålla kommentarer som berörde syfte. I endast 6 % nämndes någonting
som har att göra med textens utformning i förhållande till mottagaren. Få av
texterna i undersökningen, 11 %, hade fått kommentarer som gällde hur väl
texten svarade mot den givna skrivuppgiften. I dessa fall var det vanligt att
läraren påtalade att studenten misslyckats med att infria genreförväntningarna: ”This really is not a process analysis at all” (a.a. s. 212).32
De sammanfattande kommentarer som lärare skriver i början eller slutet
av en studenttext kan säga en del om hur läraren ser på syftet med kommentarerna. Connors och Lunsford konstaterar att det dominerande syftet – som
framträder i cirka 60 % av texterna i deras undersökning – verkar vara att
motivera det satta betyget. Kommentarer och vägledning där studenttexten
ses som en del i ett fortgående skrivande förekommer sparsamt. Connors och
Lunsford menar att en omfattande användning av textbearbetning och flera
utkast nog fungerar bättre i teorin än i praktiken (a.a. s. 213).
Stern & Solomon (2006) har replikerat Connors och Lunsfords undersökning, vars resultat till stora delar bekräftas. Stern och Solomon drar slutsatsen att det som lärare kommenterar är ”technical writing components” som
stavning, grammatik och ordval. De menar att sådana drag utgör viktiga
aspekter av skrivande, men de saknar många typer av meningsfulla kommentarer: ”The lack of written comments (either positive or negative) for the
students’ support/evidence for claims, paper structure/organization, voice,
and creativity was perplexing at the least.” (a.a. s. 38).
Skrivande är både en individuell och en social praktik, och det gäller såväl studenter som lärare. Därför är det rimligt att räkna med att lärares sätt
att ge respons återspeglar ”the textual traditions in their respective disciplines as well as their individual experiences and knowledge of texts” (Dysthe
2002:499). Lärares språkliga kommentarer har ofta funktionen att uppmärksamma sådant som strider mot etablerade språkliga mönster i en skriftpraktik. Lea (1994:220) pekar på att budskapen till studenter om vad som utgör
etablerade mönster ofta är svåra att tyda:
Additionally, tutors’ comments frequently refer to an inappropriacy of language use within a particular discourse and may make elusive reference to
the way in which written work is expected to be organized within a discipline

32

Retorikern Christian Kock (1998:70) anknyter till Aristoteles och konstaterar att retorik
handlar om att skapa texter som uppfyller givna syften. Aristoteles definition av retorik (som
Koch inte uttryckligen anger) brukar formuleras som konsten att vad det än gäller finna det
som är bäst ägnat att övertyga (Sigrell 2008a:17). Kock (1998:70 med referens till bland
andra Flower m.fl. 1986) betonar att till en utvecklad skrivförmåga hör att kunna planera sitt
skrivande utifrån retorisk medvetenhet. Oerfarna skribenter däremot planerar ett uppsatsarbete
främst utifrån vilket innehåll de skall ha med och bortser från retoriska perspektiv som syfte,
situation, genrekonventioner och motargument som kan förväntas.
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I vilken mån bidrar responsen till inskolningen i det nya språkliga sammanhang som en student möter? Lea (a.a. s. 223) menar att responsen ofta inte är
explicit härvidlag: ”Feedback does not give explicit direction as to how to
move from one discourse to another”. Hon ger exempel på lärarkommentarer
som innebär att studenten har använt ett språk som läraren menar hör hemma
i ett annat sammanhang: ”Avoid this kind of journalistic non-sentence.”
Anson (1989a:2) lyfter fram den dubbelhet som finns i lärarens roller: att
vara både den som ger stöd och vägledning i skrivandet och den som utifrån
sin auktoritet gör en kritisk bedömning av en text, att vara både en inspirerande och kunnig läsare (”the intellectual peer”) och textnormernas väktare
(”the gatekeeper of textual standards”).
Inte ens vana uppsatsbedömande lärare är förmodligen alltid medvetna
om verkningarna av den respons som de ger. Anson (1989b) pekar på diskrepansen mellan lärares beskrivning av sitt sätt att ge respons och det han
fann i lärarnas skrivna kommentarer till studenttexter. Lärarna i denna undersökning från USA var erfarna skrivlärare, och de angav exempelvis att de
berömde sina studenter i lika hög grad som de kritiserade dem, men Anson
fann att de i själva verket gav ytterst lite beröm. I sin självrapportering angav
lärarna också att de gav många förslag till hur texterna kunde skrivas om och
att de föredrog att ge respons utifrån rollen som ”äkta” (real) läsare snarare
än som lärare. Inget av detta stämde enligt Anson med hur deras kommentarer faktiskt såg ut. Han beskriver lärarnas slutkommentarer som ”dictatorial”
och ”teacherly” (a.a. s. 359).
Efter en genomgång av amerikansk, engelsk och norsk forskning kring lärarkommentarer sammanfattar Igland (1994:87) de kritiska synpunkter som
hon noterat:
Lærarkommentarar er diffuse og ufokuserte på fleire måtar. For det første er
dei ikkje tekstspesifikke, men består av generelle, vage og abstrakte klisjear.
For det andre skil dei ikkje mellom korrigering, (grunngjeving av ei)
sluttvurdering og rettleiing. For det tredje er dei retta mot ei rekkje ulike
aspekt ved ein tekst på ein og same gong. Og for det fjerde konsentrerer
lærarar seg om feil på mikronivå og let vere å kommentere teksten som
heilskap.

En av de forskare som Iglands beskrivning bygger på är Nancy Sommers.
Utifrån en undersökning av kommenterade textutkast skrivna av studenter
vid amerikanska universitet menar hon att lärarkommentarer ofta är vaga och
generella, och hon hävdar att ”the teacher holds a license for vagueness
while the student is commanded to be specific” (Sommers 1982:153). Det är
vanligt att kommentarer är formulerade så att det blir svårt för studenterna
att skilja mellan centrala respektive mindre centrala problem. Sommers (a.a.
s. 151) citerar en lärarkommentar som uppvisar en tydlig blandning av påpekanden: ”Check your commas and semi-colons and think more about what
you are thinking about.”
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Min undersökning inbegriper inte någon systematisk studie av olika responsstilar hos lärare, men det är ofrånkomligt att resonera kring och peka på
skillnader i lärares sätt att ge respons. Anson (1989b) lyfter fram William
Perrys studie av hur collegestudenter förändrar sin världsbild och sin syn på
kunskap från en dualistisk syn till en mer reflekterande (Perry 1970). Han
pekar sedan på liknande mönster i den respons som akademiska lärare ger
till studenttexter utifrån en studie av 16 lärare som alla undervisat på introduktionskurser i skrivande på universitetet i minst tre år. Ungefär tre fjärdedelar av dessa lärare hade ett sätt att ge respons som Anson anser har likheter
med det första, dualistiska, stadiet i den intellektuella utveckling hos collegestudenter som Perry kunde notera. Deras kommentarer är nästan helt inriktade på ytliga drag i studenternas texter. Anson menar att det i denna typ av
respons framträder en syn på lärarens uppgift som innebär att ”act as a judge” utifrån en given standard för hur man utför den aktuella skrivuppgiften
på ett korrekt sätt. Till denna responsstil hör också att ge få förslag till hur
texten kan förändras och att i liten utsträckning kommentera studenternas
”rhetorical decisions” (Anson 1989b:344). Dessa ”retoriska avgöranden” kan
förmodas innebära innehållsliga och stilistiska drag som är avhängiga av
skribentens vinkling av uppgiften, som i detta fall var en ”brief essay” om en
valsituation av stor betydelse för studenten.
Nästa nivå i Perrys och Ansons kategorisering beskrivs som relativistic.
De typiska lärarkommentarerna här innehåller inga korrekturtecken och inga
inringade stavfel. Kommentarerna verkar ges i förbigående, och slutkommentarerna liknar brev eller korta meddelanden. Den tredje och sista gruppen av lärare ger Anson benämningen reflective responders (a.a. s. 351).
Dessa lärare ger studenterna ändringsförslag men då på ett resonerande sätt.
Lärarna klargör att när de ger förslag till ändringar i texterna gör de det i
egenskap av ”representative readers”, deltagare i klassrummet och i en vidare samhällelig gemenskap. Kommentarerna är också utformade så att de kan
tjäna som redskap i ett fortsatt textarbete, även när studenttexterna som här
utgör slutversioner. Det är skribentens lärprocess som är det viktiga, och
lärarens respons innebär både stöd och utmaning.
Anson vidgar perspektivet och menar att det sätt att ge respons som dominerar i skrivundervisningen (i det amerikanska sammanhang som han är
en del av) har en dualistisk prägel. I desperation över att inte med säkerhet
kunna tala om för studenterna vad som gör texter bra klamrar sig skrivlärare,
särskilt nybörjare, fast vid sådant som de har kunskap om: regler för interpunktion, stavning och grammatik och elementära normer för argumentation.
Dualistiskt präglad respons är ett sätt för läraren att visa sin skicklighet
och befästa auktoriteten, menar Anson. Med ord från Mina Shaughnessy
(1976) liknar han sådana lärare vid väktare (”guardians of the tower”), som
skyddar akademin från studenter som inte verkar höra till gruppen. När lära-
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ren, ibland motvilligt, accepterar att han måste nå sina studenter, ser han som
sin uppgift att ”omvända infödingarna”.33
Dysthe (2003a:51) pekar på att det som utmärker effektiv handledning innebär en social mediering av individuellt lärande: ”intensiv interaktion,
snabb återkoppling, personlig och situationsanpassad vägledning, uppmuntran”.
Bedömning av studenters prestationer kan ha ett främst formativt eller
summativt syfte. Summativ bedömning mäter en utförd prestation och innebär ofta betyg eller poäng. Alan Booth (1996:264) menar att studenters lärande befrämjas av en tydligare betoning av formativa aspekter där utveckling står i fokus. De två typerna av bedömning är dock sammanvävda. Betyg
på och kommentarer till studenters texter har som Booth påpekar både ett
summativt och ett formativt syfte; de innebär värdering av en prestation och
de förmedlar råd om vad som kan förbättras (ibid.).
Frekvent rättande i texter bidrar inte till skrivutveckling, konkluderar Elizabeth F. Haynes (1978:86) efter en genomgång av forskning kring skrivundervisning. George Hillocks (1986:164–165) menar att negativa kommentarer inte har någon tydlig inverkan på kvaliteten i studenttexter, men de
påverkar studenternas attityd gentemot skrivande. Studenter (och elever)
förstår enligt Hillocks oftast inte vilka kriterier som lärare använder vid textbedömning, varför lärare behöver koppla sina kommentarer till handledning
som kan klargöra kriterierna (a.a. s. 168).
I en undersökning av lärarkommentarer till elevtexter i tre gymnasieklasser tecknar Bergman-Claeson (2003) en bild av hur de tre lärare som hon
undersöker befinner sig i tre olika världar. Hon beskriver lärarkommentarerna med hjälp av vad-, hur- och var-kategorier. Bergman-Claesons vad-kategorisering anknyter till den så kallade texttriangeln. Den används i skrivpedagogiska sammanhang för att lyfta fram olika aspekter av en text, belysa
kvaliteter och brister och illustrera färdighetsmoment som ingår i skrivandet.
Bergman-Claeson använder tio vad-kategorier, vilka är kopplade till olika
nivåer i ett textbygge, från kommentarer till textens yta via kommentarer till
ordval, genre och innehåll till personliga kommentarer. Några inslag i Bergman-Claesons kategorier rör sådant som kan aktualiseras i svenskundervisningen på gymnasiet: anföringsteknik, berättarteknik och personbeskrivning.
I min studie anknyter jag till texttriangeln och till analyskategorier som
Bergman-Claeson använder (se kapitel 6). Hennes hur-kategorier gäller
bland annat i vilken mån lärarna använder termer och kategoribeteckningar
och vilka sätt att markera i elevernas texter som används. Jag berör sådana
aspekter men gör inte någon systematisk undersökning av utformningen av
juridiklärarnas markeringar. Bergman-Claeson visar också var i elevtexterna
som de tre lärarna placerar sina kommentarer. Min studie innehåller inte
någon motsvarande kartläggning.
33

Hos Anson är läraren he.
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Strävanden som gäller elevers skrivande i ungdomsskolan kan ha giltighet
för och belysa studenters skrivande. Exempelvis betonar Dysthe (2003b:337)
att lärare har ansvar för att elever får chans att ”utveckla kriteriemedvetenhet
och självvärderingskompetens”. Om eleverna får vara med och utveckla
kriterierna fördjupas deras förståelse av vad textkvalitet innebär, och de får
ett ”ägarförhållande till bedömningskriterierna” (a.a. s. 331). På samma sätt
kan det vara betydelsefullt för studenter att i dialog med varandra och lärare
på ett systematiskt sätt utveckla sin kompetens att värdera både sina egna
och andras texter. I boken Skriva och samtala utvecklar Torlaug Løkensgard
Hoel (2001) hur respons – främst mellan elever i responsgrupper – kan bli ett
aktivt redskap i lärprocesser kring språk och text.
I en studie av Dysthe (2002) fokuseras handledningsprocessen med utgångspunkt i erfarenheter hos masterstudenter och handledare i tre olika
ämnen. Dessa studenter befinner sig i en annan fas av studierna än de nybörjarstudenter som min undersökning gäller, men Dysthes resonemang tjänar
som belysning av mer generella drag i handledning, respons och språklig
inskolning.
Dysthes perspektiv är baserat på sociokulturella teorier (hon refererar till
bland andra Lave & Wenger, Rommetveit, Säljö, Vygotsky och Wertsch).
Hon lyfter fram Bakhtins dialogismbegrepp (Bakhtin 1981, 1991) och synsättet att språkanvändning alltid inrymmer andra språkbrukares röster. Här
aktualiserar hon också begreppet appropriering och beskriver lärande som
”gradual appropriation of the words of others to make them our own”
(Dysthe 2002:501).34 Tillämpat i Dysthes studie av masterstudenter avser
begreppet den internaliseringsprocess som individen genomgår, medan inkulturation fokuserar på inslag i processen ur den akademiska disciplinens
perspektiv (”students are being enculturated into the discipline”).
Dysthe urskiljer tre modeller för handledning: undervisnings-, partnerskaps- respektive lärlingsmodellen.35 De handledningsprocesser som hon
iakttog innehöll inslag från alla tre varianterna men dominerades av någon
av dem. Dysthe (a.a. s. 537) lyfter fram några punkter där en diskussion
kring de modeller som hon urskiljt kan bidra till en större medvetenhet om
handledningsprocessen:
en förståelse av skillnaderna mellan ett monologiskt och ett dialogiskt mönster
för handledning och en därpå följande diskussion bland handledare och studenter
om de praktiska konsekvenserna

34
Appropriering är ett begrepp med rötter hos Michail Bakhtin som vidareförts och utvecklats
av bland andra James Wertsch (1998).
35
I the teaching model är respons liktydigt med rättning (correction), medan the partnership
model är mer dialogisk och bygger på samarbete kring studentens uppsatsprojekt. The apprenticeship model karakteriseras av att studenten observerar handledaren och fullgör uppgifter
tillsammans med henne eller honom. Handledaren har här en tydlig mästarroll – i motsats till i
partnerskapsmodellen.
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en uppmärksamhet hos handledare på deras praxis till hjälp för dem att bli mer
medvetna om vilken ”philosophy of supervision” [citattecken i originalet] som de
vill basera sitt arbete på
en förståelse av betydelsen av ”metadiskussion” mellan studenter och handledare,
vilket innebär samtal om olika aspekter av handledningsprocessen, såsom vilka
typer av texter som skall lämnas in, vilka former av respons som är användbara i
olika faser i arbetet eller sätt att göra implicita förväntningar explicita.

Lärares textrespons utgör ett led i studenters skrivutveckling. Stödstrukturer
som används för att en utvecklingsprocess skall bli så gynnsam som möjligt
benämns ibland scaffolding (begreppet ursprungligen från Wood, Bruner &
Ross 1976). Neil Mercers (1995:75) beskrivning av stödstrukturer i skolundervisning kan i mycket sägas gälla också nya studenter: ”a crucial, essential quality of ’scaffolding’ in all settings must be that it is the provision of
guidance and support which is increased or withdrawn in response to the
developing competence of the learner.” Studenter skall lära sig att förstå
företeelser och att argumentera utifrån delvis nya utgångspunkter. Stödstrukturer i undervisning och handledning är då av vital betydelse.

2.4 Språknormer
I denna avhandling är begreppet norm centralt.36 Jag undersöker vilka språknormer som kommer till uttryck i juridiklärarnas textkommentarer och vilka
olika normsystem som då aktualiseras.
Norm är ett komplext begrepp. Berge (1990:27) beskriver en norm som
en ”konvensjonelt etablert egenskap som både er konstituert som et slags
sosio-kognitivt skjema og som genererer atferd etter visse kriterier som er
fastsatt og bestemt av et praksisskjema”. Berge ansluter sig till en modell hos
Sundby 1974 enligt vilken ”fastsatte normer” är konstruerade för att ha
preskriptiv funktion, konstruerade av en instans som har befogenhet till det.
Normer är socialt konstituerade och skapar därmed (liksom andra former
av sociala åtaganden) ramar som både underlättar och begränsar handlandet
för de personer som ingår i det sociala sammanhang där normerna är styrande. Oestreicher (2000:36) beskriver normer som ”ett filter, en inlärd kontrollmekanism för väntat resp. icke-väntat beteende”. Normer har funktionen
att reducera komplexitet (Baier & Svensson 2009:176). Även Berge
(1990:30) pekar på den förenkling som normer bidrar till:

36
Normbegreppet i vidare bemärkelse har en central plats i juridiken men utgör ett alltför
komplext ämne för att rymmas inom ramen för denna avhandling. Nils Kristian Sundby
(1974:184–185) menar att ”mange distinksjoner som bare vagt formuleres innenfor f.eks.
moralfilosofi og organisasjonssosiologi, kommer klart og skarpt frem i jusen”. Rättsnormer
utgör system av normer, i ett förgrenat nätverk.
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Normer er […] forenklingssystem som gjör at aktörene unngår en rekke valgsituasjoner og i valgsituasjonene fritar aktörene for en rekke valgmuligheter.

Liksom normer i allmänhet kan också språknormer ses som en form av förenklingssystem.
Språkriktighetsboken (s. 20) fastslår att det endast är personer som inte
behärskar svenska fullt ut (barn och andra inlärare) som gör sig skyldiga till
normbrott som är ogrammatiska och ”helt enkelt felaktiga”. De slarvfel som
infödda modersmålstalare begår liksom ”påtagligt avvikande” dialektala
drag ses i Språkriktighetsboken som okontroversiella. När språkkänsla och
grammatik hos språkbrukare med fullgod kompetens skiljer sig åt är det
enligt denna handbok inte meningsfullt att uttala sig i termer av rätt och fel.37
Vad som är korrekt styrs ytterst av ”den samlade sociala acceptansen hos
språkbrukarna” (s. 21).
Det blir utifrån dessa resonemang tydligt att korrekt och icke korrekt inte
är helt liktydigt med rätt och fel. Korrekthet rör exempelvis specifika normer
i särskilda sammanhang. En reservation ges dock (ibid.):
Det hindrar inte att beteckningarna fel och felaktig i allmänt språkbruk ibland
utsträcks till att även innefatta brott mot socialt mycket allmänt omfattade
normer, särskilt när dessa finns explicit formulerade av språkvårdare, trots att
dessa brott inte kan betraktas som ogrammatiska i egentlig mening. Så sker
någon gång även i denna bok.

När språknormer ses som grundade i det socialt accepterade bruket blir
språkkänsla en viktig faktor i normfrågor. Margareta Westman (1984:240)
beskriver språkkänsla som språkbrukares uppfattning ”om vad som är rätt
och vad som är fel, eller om vad som går an och vad som icke går an”. Hon
gör det viktiga påpekandet att det finns skillnader mellan den ideala normen,
den norm som man anser att man följer och den norm som man faktiskt följer. Westman lyfter fram det faktum att det som vi uppfattar som standardnorm finns kodifierat i olika hög grad. Ords stavning och böjning anges i
Svenska Akademiens ordlista, och det är rimligt att i enlighet med Westman
anta att ”uppgifterna där accepteras som norm i de allra flesta fall” (a.a.
s. 242). Det finns dock ingen total överensstämmelse mellan den kodifierade
normen för stavning eller morfologi och det som blivit hävdvunnen norm i
det offentliga språkbruket.
Jag menar i likhet med Westman att problemen är större när det gäller
språkets syntax. Det finns en kärna av regler som oftast är oomstridd, men
uppsättningen av regler har vad Westman beskriver som en periferi som är
”ganska luddig” (ibid.). Det som är allra svårast att hantera är ordens semantik och användningsregler i vidare bemärkelse. Sådana regler är kopplade till
37
Lars Melin (2007:187) tillfogar en intressant passus efter att ha konstaterat att det finns en
gedigen teoretisk grund för språkvårdsarbete i Sverige: ”Det är bara en liten pusselbit som
saknas: ingen vet riktigt vad det är för fel på ett fel.”
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institutionella normer, och varje språkbrukare och varje skribent som vill att
den språkliga kommunikationen skall fungera måste vara medveten om dessa ofta tyst traderade normer.38
Avhandlingen Studentsvenska innehåller normkommenterande delar som
författaren beskriver som ”punktstudier av den praktiska normtillämpningen
i ett par valda frågor” (Lindberg 1973:27). Ebba Lindberg (a.a. s. 261) refererar Gleasons (1965:493) uppfattning att ”[s]pråknormerarna förr förväxlade […] tillfälliga normer med universell logik”. Hon menar att de stilistiska
kommentarerna i hennes material oftast är traditionsstyrda: ”Dock kan sägas
att när stilartsargument åberopas, sker det ganska ofta för att konservera ett
gammalt språkbruk, mera sällan för att främja ett nytt och bekvämt.” (Lindberg 1973:257).
I Språkrätt resonerar Ulf Teleman (1979) kring språknormer i skolan och
i samhället. Han urskiljer tre typer av fel: normlucka, normkonflikt och maskineriet strejkar. Teleman är kritisk till inslag i lärares sätt att bemöta språkfel som elever gör sig skyldiga till. Han gör antagandet att lärare i sitt ”rättningsbeteende” tenderar att uppmärksamma lätt beskrivna fel i stället för fel
”som är mycket besvärligare att beskriva och där analysen inte finns prefabricerad i elementära grammatiker” (a.a. s. 153). Teleman kommer fram till
att om utgångspunkten är ”behovet av språk som tankeinstrument, är de flesta brott mot den offentliga språknormen ofarliga” (s. 143). Till bilden av
språknormernas funktion hör enligt Teleman (s. 151) att tillägnandet av den
offentliga normen i skolan skapar inlärd irritation. ”Läraren blir med nödvändighet den inlärda irritationens hemliga agent.”.
Det finns skiftande uppfattningar om vilken inställning till avvikelser från
språknormer som lärare bör inta. Det är inte självklart vad som bäst gagnar
elevers och studenters språkutveckling. Frågan är också vilken roll språkfel
spelar när läsningen av en text inte är förknippad med lärarrollen. Joseph M.
Williams (1981) argumenterar i en artikel om felens fenomenologi för att
läsare faktiskt förbiser många språkfel vid läsning som inte har som syfte att
lokalisera fel. Vi hittar fel där vi förväntar oss att hitta dem – t.ex. i studenttexter – men inte där vi inte förväntar oss dem, exempelvis i vetenskapliga
artiklar av Joseph Williams. Han gör ett påpekande som sätter i fråga skrivlärares textgranskningsmetoder:
In short, if we read any text the way we read freshman essays, we will find
many of the same kind of errors we routinely expect to find and therefore do
find. But if we could read those student essays unreflexively, if we could
make the ordinary kind of contract with those texts that we make with other
kinds of texts, then we could find many fewer errors. (a.a. s. 159)

38
Freed & Broadhead (1987:157) påpekar att institutionella normer inte behöver vara formaliserade eller kodifierade, inte nedtecknade, utan de kan vara resultatet av traditioner eller
vanemässigt beteende.
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I sitt skrivande är de nya juridikstudenterna i min studie på väg mot ett målspråk. Karaktären hos sådant skrivande kan belysas av resonemang kring fel
i texter. Løkensgard Hoel (2001:113–114) för ett resonemang om felens
funktion i skrivutvecklingen:
Responsgivning kräver en genomtänkt syn på vad som ska uppfattas som fel i
skriftliga arbeten och vad som orsakar sådana fel eller misstag. Traditionellt
har man betraktat negativa avvikelser från olika normer – som genrekrav,
satsbyggnad, ordval, ordbruk, rättskrivning – som symptom på att eleverna
saknar något, att de har en dåligt utvecklad språk- och textkompetens. Men
fel kan också betraktas som ett nödvändigt stadium i elevernas språkutveckling och som en information om hur den enskilda eleven går tillväga för att
tillägna sig den skriftspråkliga kompetensen. Fel kan alltså vara ”själens spegel”. Försök att överskrida gränserna för det som man redan kan leder ofta till
att man begår fel eller att resultatet till en början blir bristfälligt. Men sådana
försök är en av de viktigaste förutsättningarna för lärande. Den här typen av
”utvecklingsfel” representerar en utvidgning av elevens skrivkompetens och
kan betraktas som ett uttryck för mognad och framgång.

Hoels resonemang kring fel är kopplat till skolelever, men de synsätt på avvikelser från normer som hon för fram kan till väsentlig del appliceras även
på studenter. Också nybörjarstudenter gör fel som beror på att de överskrider
gränserna för det som de redan kan.

2.5 Juridiskt språk
Det kan diskuteras huruvida juristers specialiserade språkanvändning gör det
befogat att tala om en juridisk diskursgemenskap. Juridiskt språk och juridiska texter förekommer i en mängd sammanhang, och det finns därmed inte
ett enhetligt juridiskt språk. Enligt Mosesson (1986:28–29) utgör juridiskt
språk en del av rättssystemet och frågor kring språket skall diskuteras utifrån
rättssystemets funktioner. Han menar att skillnaderna i språket (och i syftet)
mellan exempelvis en författning och ett avtalsformulär gör det motiverat att
tala om varianter av juridiskt språk. Trosborg (1997:20) anger i en schematisk översikt olika typer av juridiskt språk: språket i lagar (och andra juridiska dokument), språket i domstolen, språket i rättsvetenskaplig litteratur, juristers kommunikation (inbördes och gentemot lekmän) och icke-juristers
kommunikation kring ett juridiskt innehåll (”people talking about the law”).
Utifrån en viss generalisering kan några drag i juridiskt språk lyftas fram.
I verket The language of the law (Mellinkoff 1963) ges en ingående beskrivning av det juridiska språket (både historiskt och praktiskt). Några av de
karakteristiska drag som Mellinkoff uppmärksammar gäller även för juridisk
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svenska och utgör i sin utpräglade form grunden för den vanliga bilden av
juridisk språkanvändning som svårbegriplig och främmande:39
The uncommon touch
Frequent use of common words with uncommon meanings40
Frequent use of Latin words and phrases
Deliberate use of words and expressions with flexible meanings
Attempts at extreme precision of expression

Det finns en intressant spänning mellan de två sista punkterna ovan: Språkanvändningen präglas av både flertydighet och extrem precision.41 Att dessa
ideal existerar parallellt gör att det ställs höga krav på en jurists formuleringsförmåga. Mellinkoff (a.a. s. 24) ger också exempel på stildrag som han
beskriver som ”mannerism”: wordy, unclear, pompous, dull. ”The profession’s association with these mannerisms is sufficiently ancient and sufficiently close to justify considering them a part of the language of the law.”
Trosborg (1997:13–15) pekar på att ett viktigt inslag i inlärningen av juridiskt språk är att förstå hur innebörden av en del ord skiljer sig från deras
allmänspråkliga betydelse och hur termer med ålderdomlig prägel bör hanteras. En del sådana termer skall användas – och kräver särskild inlärning –
medan andra ålderdomliga uttryck skall undvikas. Trosborg tar upp engelska
juridiska ord som uppfattas som ålderdomliga, men hennes iakttagelser har
relevans även för juridisk svenska.
Språket i lagar och författningar har undersökts ur en rad olika aspekter,
med fokus på exempelvis språkhistoria, stilistik, begriplighet eller genus. I
en studie av svenskt lagspråk från 1700-talet och framåt redovisar Gertrud
Pettersson (1992) förändringar som innebär ett mer komplicerat lagspråk
(mer komplicerad syntax och ökad grad av språklig standardisering),42 en
utveckling som en bit in på 1900-talet följs av en strävan efter förenkling av
lagtexter. Lagars begriplighet har behandlats av Britt-Louise Gunnarsson
(1982). Hennes studie gällde hur medbestämmandelagen förstods av AMUelever, fackliga förtroendemän och juridikstudenter och hur den kunde förändras för att begripligheten skulle öka. Lagspråket är viktigt eftersom det
har en normerande funktion för språket i andra typer av offentlig text. Sten
Malmström (1975) har lämnat förslag till reformering av språket i kommunal
39

Mellinkoffs beskrivning gäller engelskt juridiskt språk och några språkdrag är aktuella
enbart (eller främst) där: ”Frequent use of Old and Middle English words once in use but now
rare”; ”Use of French words not in the general vocabulary”.
40
Conley (1998:133) ger exempel på vanliga (engelska) ord som har en specialiserad juridisk
betydelse: consideration, pleading, complaint. Bland engelskspråkiga studier av juridiskt
språk kan också nämnas White 1985 och 1994 och Language and the law, 1994.
41
En parallell kan dras till den karakteristik av språket i en regeringsproposition som Lagerholm (2008:326) ger. Ett utmärkande drag är ”en blandning av vaga och preciserade inslag”.
42
Pettersson (1992:163) menar att förändringar när det gäller textbindning ger ”intryck av just
en sådan strävan efter ökad tydlighet som enligt Wellander kännetecknar kanslispråket”.
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förvaltning. Han tydliggör den roll som författningsspråket spelar i användningen av kanslispråk i kommuner:
Det språk som används vid behandling av kommunala ärenden är i hög grad
beroende av författningstexternas språkform. Det är författningarna som citeras och tillämpas; deras språkform påverkar ständigt de förtroendevaldas och
tjänstemännens språk. (Malmström 1975:100)

I anslutning till betänkandet Ökat förtroende för domstolarna – strategier
och förslag (SOU 2008:106) har en läsbarhetsanalys av 50 domar genomförts. Till det som analyserats hör struktur och ordanvändning. Barbro
Ehrenberg-Sundin som gjort analysen kommer till slutsatsen att domarna oftast innehåller ”en blandning av allmänspråkliga ord och uttryck och typiskt
juristspråkliga”. Händelseförlopp beskrivs med ett enkelt språk, medan språket är mer komplicerat i de avsnitt där domstolen kommer till tals (Ehrenberg-Sundin 2009).
Det omfattande engelska språkområdet innehåller en ganska rikhaltig litteratur som på olika sätt belyser inskolning i juridiskt språk.43 Den 500sidiga boken Legal reasoning and legal writing (Neumann 2005) ”is designed to help students learn how to make professional writing decisions,
how to construct proof of a conclusion of law, and how to develop their own
processes of writing”. Boken har sin utgångspunkt i att träning av juridisk
argumentation och av juridiskt skrivande sker bäst i kombination.
Det förefaller vara en vedertagen uppfattning att juridikstudier innebär att
lära sig att tänka som en jurist: ”Of all the verities of the faculty lounge,
none is more plausible, or more widely believed, than the idea that law professors teach students how to think like lawyers.” (Bryden 1984:479).
I The language of law school behandlar Elizabeth Mertz (2007) ingående
vad det innebär att lära sig att tänka som en jurist. Hennes studie bygger på
rön från åtta olika juristutbildningar i USA. Till de slutsatser som Mertz drar
hör att kulturella mönster som präglar juridikutbildningen måste synliggöras
om juridiken skall kunna fungera på ett rättvist sätt för alla medborgare i en
demokratisk stat. Hon medger att det inte finns några enkla åtgärder men
anvisar några sätt att motverka problematiska dolda exkluderingsmekanismer:
another important step would be taken if law schools were to achieve and
teach a more self-conscious understanding of the limitations of legal language for apprehending social phenomena, training students to be wary of the
hubris that inheres in law’s aspiration of universal translation across so many
diverse social realms. (a.a. s. 208)

43
Vid jämförelser med rön från engelskspråkiga länder behöver man beakta att juridikutbildningen i Sverige är en grundutbildning medan ”law school” oftast är en påbyggnadsutbildning.
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En bärande tanke i Mertz bok är att inskolningen i ett juridiskt förhållningssätt innebär att uppfattningen om vad som är relevant snävas in. Från att
tidigare ha sett den mångfasetterade sociala kontext som omger juridiska
beslut förflyttas juridikstudenter till en ny värld
in which legal judgment is circumscribed by linguistic norms, texts and the
arguments they permit, and layers of authoritative language. (a.a. s. 216)

Mertz betonar att språkanvändningen är en central faktor i utövandet av den
makt som ligger i juristens yrke: ”it is in and through manipulations of language that nascent attorneys learn to wield the special power of their professions” (a.a. s. 215). Det juridiska språket är både mäktigt och problematiskt
menar Mertz, och hon avslutar sin bok i förhoppningen att juridikstudenter
skall kunna balansera dessa egenskaper:
Understanding the problems alongside the power might help law students
balance the intoxicating appeal of their new language with a realistic reminder of its limitations. (a.a. s. 223)

Enligt Olof Ställvik (2009:193) finns det ”ingen undersökning som på ett
tillförlitligt sätt kan ange vilka värderingar som förmedlas på juristutbildningarna eller hur detta går till mer konkret”. Jag utgår från att Ställvik här
uttalar sig om utbildningarna i Sverige.
I svensk utgivning är det sparsamt med litteratur som belyser inskolning i
juridiskt språk mer ingående. Examinationer (Melander 2006) innehåller
”betraktelser över juriststudenters skrivande”. Författaren var tidigare lärare
på juridikutbildningen i Uppsala. I material som tillkommit i samband med
(planerade) utbildningsförändringar har ibland språk och skrivande tagits
upp (se exv. Juridikundervisningens pedagogik 1990 och Juridikundervisningens pedagogik 2 1994). Även i olika former av utvärderingar av juridikutbildningen kan återfinnas synpunkter på studenters skrivande.
Kosse & ButleRitchie (2003) har undersökt hur olika typer av jurister
värderar nyblivna juristers skrivande.44 En slutsats av studien blir att de olika
yrkesgrupperna har tämligen samstämmiga uppfattningar om vad som karakteriserar välskrivna juridiska texter. Författarna påpekar att det resultatet tar
död på myten att akademiskt verksamma jurister inte kan lära ut vad praktikerna gör,45 vilket inkluderar skrivande och andra praktiska färdigheter. De
återger en ståndpunkt som visar hur denna klyfta mellan de två grupperna
kan uppfattas. Professorer är mer inriktade på sina egna publikationer än på
studenternas skrivande, och
44
Yrkesverksamma jurister har noterat olika typer av brister i nyutexaminerade juristers
skrivande: too much verbiage, lack of focus, failure to grasp issues, incompleteness, poor
grammar, lack of basic writing principles, lack of clarity, lack of overall organization (Kosse
& ButleRitchie 2003:87).
45
”a well-entrenched myth that academics do not know how to teach what lawyers do”.
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many academics, by virtue of their disdain of law practice, have succeeded
only in imbuing their students with the ability to express themselves in professional jargon without communicating the human voice of the law. (Miner
1989:16)

Att jurister är verksamma inom olika fält medför att det finns skillnader i
deras språkanvändning. Om språkanvändningen i olika miljöer och situationer där juridik utövas får en bred belysning i juridikutbildningen bidrar det
till att studenterna får en fördjupad syn på komplexiteten i den juridiska diskursen.
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3 Material och metod

I detta kapitel redovisar jag först de olika delar som mitt material består av.
Därefter presenterar jag mina metodiska utgångspunkter och mitt tillvägagångssätt vid referenser och citat samt kommenterar några etiska aspekter på
min studie.

3.1 Materialets delar
Det material som jag använder för att belysa och analysera den språkliga
normförmedlingen i juridikutbildningen kan placeras i tre koncentriska cirklar som representerar olika delar av den undervisningspraktik som studenternas skrivande äger rum inom.
Institutionell
ram
Handledning och
riktlinjer
Skriftliga
textkommentarer

Figur 3:1. Schematisk bild av de huvudsakliga delarna i avhandlingens material:
Institutionell ram avser villkor för studenternas skrivande som skapas av juridikutbildningens utformning och utbildningens uppläggning av skrivuppgifter och textbedömning. Med handledning och riktlinjer avses olika typer av skriftliga och muntliga anvisningar för språk och innehåll i pm-texterna. Den centrala delen av materialet utgörs av lärarnas skriftliga textkommentarer.
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Den yttersta cirkeln gäller den institutionella ramen och de förhållanden som
styr förutsättningarna för skrivandet.46 Hit hör uppläggningen av undervisning kring skrivande, skrivuppgifter, handledning och responsgivning och
formerna för examination. Den här delen av materialet bygger till stor del på
information som finns att hämta i olika typer av dokument från Juridiska
institutionen men också på den insyn i juridikutbildningen som jag skaffat
mig genom fältstudier. Utifrån materialet gör jag en beskrivning av moment
som bidrar till karaktären hos utbildningen som miljö för skrivträning.
Den andra delen av materialet (den mellersta cirkeln) utgörs av de anvisningar och riktlinjer som mer direkt ger vägledning för studenternas skrivande. I denna kategori ingår dels skriftliga anvisningar och anbefalld litteratur
kring skrivande (boken Att skriva juridik), dels den vägledning som förmedlas via föreläsningar, lektionsliknande moment med skrivande som ämne och
handledningsträffar. Till den här delen av mitt forskningsmaterial hör också
sådana interna anvisningar som tjänar som vägledning för lärarnas pmbedömning.
I den innersta cirkeln återfinns det som är huvudmaterialet i min undersökning: lärarnas skriftliga kommentarer till studenternas texter. Till alla tre
cirklar anknyter de synpunkter från studenter och lärare som jag har samlat
in genom enkätundersökningar, intervjuer och e-postkontakt.
Min materialinsamling utfördes huvudsakligen under perioden 2002–
2005. Utbildningar genomgår ständigt förändringar av olika slag, så även
juridikutbildningen i Uppsala. Det medför att några förhållanden som rådde
under tiden för min materialinsamling inte längre är aktuella. Vissa förändringar har sedan dess gjorts när det gäller bland annat utformningen av pmuppgifter på termin 1, en föreläsning på termin 1 om att skriva juridik, pmseminarier på termin 2 och gästlärarsystem.47 Huvuddragen i utformningen är
dock oförändrade. De förändringar som gjorts är förhållandevis marginella i
jämförelse med den stora omläggning av utbildningen som gjordes 1992 (se
vidare avsnitt 4.1).
För att i inledningen av min undersökning få en inblick i undervisningspraktiken vid juridikutbildningen följde jag under höstterminen 2002 kontinuerligt seminarierna i två grupper på termin 1. Jag har sedan tagit del av
flera andra typer av undervisningsmoment och har därigenom fått en bredare
förtrogenhet med juridikutbildningen. Innehållet i de moment på termin 1
och 2 som direkt rör skrivande är en del av mitt empiriska material och dessa
moment presenteras i avsnitt 3.3.
När jag har suttit med vid olika undervisningsmoment har jag fört anteckningar men inte spelat in undervisningen. Jag har gjort bedömningen att jag
46

Figur 3:1 ger en översiktlig bild av mitt material men utgör inte något försök att åskådliggöra hur skrivandet i juridikutbildningen är infogat i en juridisk praktikgemenskap.
47
Några förändringar som kan vara av betydelse för studenternas skrivande kommenterar jag i
avhandlingen.
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har kunnat notera de inslag som anknyter till mina frågeställningar utan att
spela in. I de fall lärarna har använt skriftligt material som gäller skrivande
och skrivträning har jag samlat in det när så har varit möjligt.
Vid mina lektionsbesök har jag varit mån om att inta en tillbakadragen
roll, vilket jag har betonat när jag presenterat mig för lärarna respektive för
studenterna. Det har dock förekommit att lärare vänt sig till mig med frågor
om exempelvis grammatiska benämningar. Jag har då gett kortfattade svar.
I avsnitt 3.2–3.8 redogör jag för de olika delarna i mitt material med början i det som utgör kärnan: student-pm med lärarkommentarer. Jag diskuterar också frågor kring urval, bortfall och rollen som observatör av ett forskningsobjekt som utgörs av en undervisningspraktik.
Denna avhandling handlar delvis om skrivkonventioner. En sådan gör sig
gällande redan i benämningen av studenternas texter: genus hos förkortningen av promemoria. I lärarkommentarerna finns det flera exempel på att
t-genus ändras till n-genus. Jag har noterat ett fall där en student använder
och får kommentar till t-formen så långt fram i utbildningen som på termin 5
[T5/106]. Lärarnas återkommande påpekanden om n-formen får alltså inte
totalt genomslag.48 Språkrådet anger i sin rådgivning på Internet att formen ”i
dag oftast” är ett pm.49
När det gäller bruket av stora eller små bokstäver i förkortningar finns det
en skiftande norm. I Språkrådets Svenska skrivregler (2008) rekommenderas
användning av små bokstäver i initialförkortningar som blivit vanliga i
språkbruket, däribland pm (punkt 10.5.1). Frågan tas upp av Siv Strömquist
(2005b) i en språkspalt i Svenska Dagbladet. Budskapet framgår av språkspaltens rubrik: ”Skrikiga versaler tappar mark”. Den dominerande normen i
informationsmaterial från Juridiska institutionen är PM med stora bokstäver
(och n-genus). I förordet till sjätte utökade upplagan av Myndigheternas
skrivregler (2004) skriver rättschefen i Statsrådsberedningen Christina
Weihe att rekommendationerna för hur man skriver initialförkortningar har
ändrats: ”Man kan nu i större utsträckning använda små bokstäver i initialförkortningar.” I avhandlingen använder jag vid citat den form som finns i
materialet, annars ett pm.

3.2 Pm-material
Syftet med insamlandet av juridikstudenternas texter har varit att få tillgång
till lärarnas skriftliga kommentarer. I min undersökning har jag hämtat pm
från främst termin 1 och 2. Som exempel på hur en kommenterad textsida
48

Bland juridiklärarna finns det dock olika uppfattningar i genusfrågan och bruket varierar.
Vid pm-handledning på termin 1 tar en lärare upp frågan med studenterna: ”Vi lärde tidigare
en PM, men det gör vi inte längre.” (16.10.2002). I undervisningsplanen för T6 2005 används
formen ett PM.
49
”Genus på förkortningar: en eller ett pm, en eller ett ISP?” Hämtat 27.4.2007.
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kan se ut återges i bilaga 1 en sida ur ett pm från termin 2 (med tillstånd från
den aktuella läraren). På exempelsidan finns fler lärarkommentarer än genomsnittligt.
Under det första året av utbildningen tillmäts studenternas språkbehandling stor betydelse i bedömningskriterier och lärarkommentarer. De pm från
termin 3–6 som jag samlat in bidrar till min bild av juridikstudenternas skrivande men ingår inte i mitt kärnmaterial av pm.
Studenternas pm arkiveras på institutionen men innehåller då inte några
lärarkommentarer. För att få tillgång till kommenterade texter har jag varit
beroende av insatser från de enskilda lärarna. Vid insamlandet av pm har jag
vänt mig till kursföreståndarna på olika terminskurser och därefter till övriga
lärare. En komplikation i insamlandet har varit att tiden ofta varit mycket
knapp mellan lärarnas rättning och återlämnande av texterna. För att kunna
få pm med lärarkommentarer har jag vid några tillfällen själv kopierat pm
medan läraren inlett den lektion då texterna skulle lämnas tillbaka.
När jag samlat in texter har jag från varje lärare efterfrågat pm som bedömts vara av olika kvalitet. Jag gör inte någon systematisk analys av lärarkommentarer i förhållande till de poäng som ett pm fått, och jag har beaktat
kvalitets- och poängaspekten endast såtillvida att jag efterfrågat texter som
bedömts som (mycket) bra, medelbra respektive sämre. Ett första urval av
pm har alltså gjorts av lärarna själva. Ett slumpmässigt urval har skett vid de
tillfällen då jag själv kopierat pm. Eftersom den skrivande studenten är anonym har inget urval kunnat göras utifrån studenternas ålder eller kön. Mitt
syfte är inte att fastslå hur juridikstudenter skriver, och min bedömning är att
de texter som jag samlat in representerar den bredd som finns bland studenttexter från termin 1 och 2.
Få av lärarna i min studie skriver sitt namn (eller sin signatur) på de pm
som de bedömt, men jag har på andra sätt oftast kunnat knyta de insamlade
texterna till de olika lärarna (t.ex. genom åtföljande information när de
skickat texter till mig). Mitt syfte är inte att systematiskt undersöka hur enskilda lärare skriver sina kommentarer, inte heller hur lärarnas olika bakgrund präglar deras rättning. Det är dock en variabel som vore intressant att
undersöka.
Jag har strävat efter att mina analyser av lärarkommentarerna skall grunda
sig på kommentarer från ett flertal olika lärare. Min ambition har varit att få
in pm från de flesta pm-rättande lärare på termin 1 och 2 under den aktuella
perioden. Juridiska institutionen tillämpade då ett gästlärarsystem, och en
konsekvens av det var att lärargruppen på de första terminerna skiftade från
år till år under min materialinsamlingsperiod. Detta förhållande, jämte lärares arbetsbörda och sjukskrivningar, har bidragit till att jag inte kunnat få pm
från alla lärare. Pm-materialet från termin 1 och 2 innehåller dock kommentarer från 17 olika lärare. Som ett led i anonymiseringen av materialet omnämner jag alla lärare som hon.
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En översikt över det insamlade pm-material från termin 1 och 2 som utgör
mitt kärnmaterial ges i tabell 3:1. Jag har samlat in fler pm än vad som ingår
i kärnmaterialet, men jag har uteslutit texter där läraren inte har skrivit någon
slutkommentar eller där jag inte fått med någon slutkommentar samt texter
där trycket blivit otydligt vid kopieringen. På termin 1 skriver studenterna tre
texter om samma ämne, benämnda PM 1, PM 2 och PM 3 (se vidare kapitel
4). PM 1 poängsätts inte och studenterna får endast muntliga kommentarer,
varför jag inte har med PM 1 i mitt material. På termin 2 ingår tre fristående
pm-uppgifter. I mitt material har jag sammanfört dem i en grupp.
Tabell 3:1. Antal pm och antal lärare per undersökt termin.50
Terminskurs, pm-uppgift
T1 2002, PM 2
T1 2003, PM 2
T1 2002, PM 3
T1 2003, PM 3
T1 2004, PM 3
T2 2003
T2 2004
T2 2005
Totalt

Antal pm

Antal lärare

32
12
43
9
7
34
22
10
169

5
4
8
3
1
4
5
2
17

De pm som förtecknas i tabellen har jag gått igenom för att få en bild av
lärarkommentarernas innehåll och utformning. I mina resonemang i avhandlingen hämtar jag exempel från cirka 150 olika pm-texter.51 Beräkningar av
antal kommentarer återfinns i avsnitt 6.4 och 6.5. I 108 texter har jag klassificerat kommentarerna enligt en modell som presenteras i avsnitt 6.3.52
Jag har inte kunnat styra insamlingen av pm från termin 1 så att jag systematiskt fått PM 2 och PM 3 från samma studenter (samma kodnummer),
och därför har jag inte kunnat undersöka förändringar i vad som kommenteras hos enskilda studenter.
50
Eftersom lärare har varit inbegripna i flera pm-omgångar blir totalsiffran (17) lägre än
summan av lärare på de olika terminskurserna.
51
Exemplen är hämtade främst från termin 1 och 2 på juristprogrammet. Några exempel
kommer från senare terminer på juristprogrammet samt något enstaka exempel från den fristående kursen Juridisk introduktionskurs II, JIK II, som är parallell med terminskurs 1.
52
Ett större pm-material hade möjligen kunnat förstärka representativiteten, men de praktiska
ramarna har inte medgivit ett mer omfattande material. Min studie blir därför av ett annat slag
än exempelvis Connor & Lunsford (1988) som i en undersökning samlade in 21 500 texter
skrivna av collegestudenter och med hjälp av 50 ”teaching assistants, instructors, and professors” kategoriserade alla formella fel i 3 000 av texterna. Förutom att en sådan stab av läsare
kan möjliggöra ett stort material bidrar den till validiteten i bedömningen och kategoriseringen av felen: ”to rationalize the arbitrariness inherent in the project by spreading out the analytical decisions” (a.a. s. 401).
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Lärarnas skriftliga textkommentarer består av markeringar i texten, kommentarer i marginalen och slutkommentarer (sammanfattande lärarkommentar som oftast återfinns sist i texten, därav benämningen). Slutkommentarer
kan vara inordnade i en blankett med givna rubriker.

3.3 Undervisningsmoment med inriktning på skrivande
De undervisningsmoment som jag redovisar här utgör tillsammans med lärarnas kommentarer till pm-texter den viktigaste grunden för min bild av
undervisningspraktiken kring juridikstudenternas skrivande.

3.3.1 Pm-handledning
Under den första terminen får studenterna pm-handledning av sin seminarielärare vid tre tillfällen, antingen individuellt eller i basgrupper om fem personer.53 En svårighet i min materialinsamling har varit att få möjlighet att
vara närvarande vid individuell handledning. Få av de oerfarna lärarna har
inbjudit mig att delta. Det har funnits en tveksamhet även hos en del av de
mer etablerade lärarna; en av dem skriver: ”Det blir individuell handledning
för min del och den tar jag av det skälet helst i enrum med studenten ifråga.”54 Jag har deltagit vid pm-handledning hos totalt fyra lärare och vid
sammanlagt 16 tillfällen.55 Handledningen skedde basgruppsvis (endast vid
något tillfälle med en enskild student), och de handledningstillfällen som jag
observerade ägde i första hand rum inför skrivandet av PM 2.

3.3.2 Pm-genomgångar på termin 1 och 2
På termin 1 och 2 lämnas studenternas poängsatta texter tillbaka vid särskilda pm-genomgångar. I den del av mitt material som utgörs av undervisningsmoment är dessa genomgångar ett viktigt inslag. Det moment på termin
1 där studenterna får tillbaka sina pm och där de rättande lärarna kommenterar språkanvändning och innehåll kallas rättsteknikgenomgång, RTG. Benämningen pekar på att skrivandet av en juridisk promemoria skall ses som
en tillämpning av rättslig teknik och juridisk metod. I avsnitt 5.3.4 tar jag
upp innehåll och uppläggning. Under merparten av tiden för min materialinsamling har det hållits två RTG-träffar på termin 1, den första efter PM 2,
den andra efter PM 3. Vid RTG-träffarna medverkar ofta två lärare. På ter53

Arbete i basgrupper är ett grundläggande inslag i utbildningen (se vidare avsnitt 4.1).
E-post 19.11.2002.
55
Datum för pm-handledning i basgrupp på termin 1 som jag deltagit vid: 2002: 11/10, 15/10,
16/10, 16/10, 17/10, 17/10, 22/10, 24/10, 24/10, 21/11; 2003: 22/10, 18/11; 2004: 12/10,
13/10, 18/10, 25/11. Att ett datum återkommer innebär att jag har varit med vid samma moment med olika lärare samma dag.
54
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min 2 används benämningen PM-seminarium för det moment då studenterna
får tillbaka sina pm. När jag återger yttranden från RTG-träffar eller pmseminarier anges datum för träffen i fotnot.
I nedanstående förteckning över de skrivrelaterade undervisningsmoment
på termin 1 respektive 2 som jag har tagit del av anges antal tillfällen och
antal lärare som medverkat. I fotnot anges datum för undervisningen.
TERMIN 1, RTG56
2002: Sju tillfällen, totalt fem lärare
2003: Fem tillfällen, totalt åtta lärare
2004: Åtta tillfällen, totalt sju lärare
Totalt 20 tillfällen och 18 olika lärare
TERMIN 2, PM-SEMINARIUM57
2003: Nio tillfällen
2004: Sju tillfällen
2005: Två tillfällen
Totalt 18 tillfällen och 9 olika lärare

3.3.3 Andra typer av undervisningsmoment
I undervisningen på termin 1 ingår en föreläsning om att skriva juridik. Den
ges oftast i slutet av september, när studenterna börjar arbeta på allvar med
sitt första pm. De föreläsningar som jag har lyssnat på har hållits av någon
juridiklärare på termin 1 (2003 av två personer). Även om innehållet i en
föreläsning alltid styrs av den person som håller den, bör det som förmedlas i
denna föreläsning kunna ses som ett vittnesbörd om vad juridikutbildningens
lärare anser vara grundläggande i förmågan att skriva juridik.58
Hösten 2003 gavs en ny form av stödkurs, Juridisk svenska. Höstterminen
2004 gavs en poänggivande variant av kursen.59 Kursen tillkom i samband
med att Juridiska institutionen hade en särskild antagningskvot för studenter
med båda föräldrarna födda utomlands.
Det är rimligt att betrakta denna kurs som en kanal i det förmedlande av
språkmönster och språkliga ideal som sker i utbildningen. Deltagarna var

56

Datum för RTG på termin 1: 2002: 11/11, 14/11, 15/11, 12/12, 16/12, 16/12, 17/12; 2003:
11/11, 12/11, 4/12, 9/12, 10/12; 2004: 17/11, 17/11, 17/11, 13/12, 13/12, 14/12, 14/12, 14/12.
57
Datum för pm-seminarier på termin 2: 2003: 25/2, 25/2, 27/2, 27/2, 1/4, 2/4, 14/5, 15/5,
16/5; 2004: 25/2, 1/4, 1/4, 1/4, 7/5, 7/5, 7/5; 2005: 23/2, 23/2.
58
Datum för de föreläsningar som jag har åhört: 25.9.2002, 24.9.2003, 29.9.2004, 3.10.2007
samt 13.9.2006, då föreläsningen hölls av en lektor från Institutionen för nordiska språk.
(Även hösten 2005 hölls föreläsningen av denna lektor.)
59
Kursen gav 3 poäng med dåvarande poängsystem.
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nya studenter som ville förstå mer av vad juridisk svenska innebär. Kursledare var en doktorand med undervisningsvana.
Till de övriga undervisningsmoment med skrivanknytning som jag besökt
hör pm-opposition på termin 4 och ventilering av examensarbete. Min förfrågan om att få vara med vid någon pm-opposition på termin 6 besvarades
våren 2004 nekande av en kursföreståndare eftersom momentet utgjorde
examination och studenterna redan var ”tämligen uppstressade”.60 Året därpå
fick jag emellertid tillåtelse att sitta med.
Jag har även tagit del av några moment där studenternas muntliga förmåga stått i centrum: processpel på termin 4 och uttagning till SM i juridik.
Kunskap om juridikutbildningen har jag också fått genom att besöka föreläsningar, däribland på termin 1 kring ämnena tolkning, juristrollen och att läsa
och förstå rättsfall och på termin 2 om studie- och skrivteknik.
För att ytterligare bredda och fördjupa min kännedom om hur Juridiska
institutionen arbetar med frågor kring språkfärdighet har jag besökt möten
för institutionens lärare: en utbildningsdag där skriftlig respektive muntlig
färdighetsträning diskuterades (10.3.2005) och ett föredrag betitlat ”Att tala
juridik – kvinnligt, manligt, juridiskt” (Eric Bylander 2.4.2003).

3.4 Skriftliga anvisningar
Till bilden av juridikstudenternas skrivträning hör också de skriftliga anvisningar för pm-skrivandet som ges i undervisnings- och kursplaner. Från den
här typen av material har jag fått både övergripande och mer specifik information om ramar och villkor för studenternas skrivande. Mer direkt vägledning får studenterna i handboken Att skriva juridik, som jag tar upp i avsnitt
3.4.1. Där behandlar jag också annan kurslitteratur med koppling till studenternas skrivande. Dokumentet En promemoria om PM-rättning riktar sig till
juridiklärarna. Det tjänar för mig som belysning av en rättningskultur som
utgör ett inslag i en skriftpraktik. En presentation av dokumentet ges i avsnitt
5.4.2.

3.4.1 Vägledande litteratur
Juridikstudenterna blir ofta hänvisade till handboken Att skriva juridik som
ett rättesnöre för all formalia i skrivandet. Författarna (Ulf Jensen, Staffan
Rylander och Per Henrik Lindblom) är förutvarande lärare och forskare vid
Juridiska institutionen i Uppsala.61 I mitt material tjänar boken som uttryck
för rådande språk- och textnormer i utbildningen, och jag gör i mina analyser
av lärarnas pm-kommentarer kopplingar till de språkliga råd och riktlinjer
60
61

E-post 4.5.2004.
Första upplagan av boken kom 1993 och fjärde upplagan 2006.
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som boken förmedlar. I avsnitt 5.3.3 ges en redovisning av studenternas användning av boken. Som ett exempel på innehållet i Att skriva juridik redovisar jag här vilka punkter som behandlas i avsnittet Ordet och frasen som
ingår i kapitlet Stil och språk:62
Termkännedom
Ordförlängningar och onödiga ord
Adjektiv och adverb
Nakna substantiv
Verbformer
Tempus
Utländska ord och modeord
Variation av ord och fraser
Värdeladdning och genus

Vart och ett av avsnitten handlar på något sätt om inskolningen i juridiskt
språkbruk. Termkännedom är en viktig del i inskolningen, och avsnittet tar
kortfattat upp några aspekter som är kopplade till nya studenters termanvändning och termkännedom. Avsnitten om ordförlängning och nakna
substantiv aktualiserar språkdrag i äldre utrednings- och juristspråk, och där
förmedlas – liksom i avsnittet om utländska ord och modeord – ett klarspråksperspektiv. Krav som idag ställs på språket hos myndigheter och i
andra liknande offentliga sammanhang uppmärksammas. Budskapet i det
korta avsnittet om adjektiv och adverb är en varning för värdeomdömen. I
det avslutande avsnittet om värdeladdning står genusaspekter i centrum och
där behandlas främst frågan om användningen av han och hon.
I listan över kurslitteratur på termin 1 finns förutom Att skriva juridik
också Examinationer. Betraktelser över juriststudenters skrivande (Melander
2006), skriven av en förutvarande lärare på termin 1. Den förmedlar råd och
insikter och ger en intressant belysning av en juridiklärares syn på konsten
att skriva en juridisk promemoria. Boken bidrar till min bild av vilka synsätt
på juridikstudenters skrivande som är framträdande i utbildningen.
Tolkning och tillämpning (Melander & Samuelsson 2003) är en handbok
som även den återfinns i litteraturlistorna på termin 1 och 2. Boken fungerar
som hjälp i studenternas förståelse av juridisk metod och tar upp sådant som
rättsregler, rättskällor, tolkningsproblem och argumentationsteknik. Den
innehåller också ett avsnitt om att studera juridik. Syftet med boken sägs
vara att bidra till en förståelse av hur man hanterar rättsliga problem med
framgång. De resonemang som förs i boken visar på viktiga inslag i den bild
av juridisk verksamhet som studenterna bygger upp.
62

Kapitlen i handboken Att skriva juridik (2006) har följande rubriker: Det juridiska språket,
Planering och disposition av texter, Stil och språk, Vissa skrivregler, Noter och källförteckning, Typografi, Bedömning av skrivuppgifter, Uppsatsseminariet och opponentuppgiften.
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3.4.2 Skriftligt material från enskilda lärare
Vid mina observationer har jag noterat att endast några få lärare använder
skriftligt material i samband med handledning eller återlämnande av bedömda studenttexter. Det material som jag samlat in vid handledning eller RTG
på T1 och pm-seminarier på T2 är av skiftande art. Några lärare förser studenterna med en lista över nomenklatur, det vill säga sådana förkortningar
och symboler som lärarna använder i sina kommentarer.63 Jag har vid något
tillfälle stött på en lärarledd genomgång av exempel-pm.64 Vid ett handledningstillfälle på T1 2002 får studenterna ett blad med överskriften Några
saker som kan användas för att öva syftningar och annat, och 2003 delar en
lärare ut exempel på ”när isärskrivna ord får en HELT annan betydelse än
den avsedda”. På det sistnämnda bladet får studenterna också en checklista
att använda i sitt skrivande.

3.5 Enkäter
I min studie har jag inhämtat synpunkter från studenter genom några enkäter.
Enkätmaterialet ger en bild av studenternas uppfattningar om skrivandet på
juridikutbildningen. De enkäter som jag använt mig av har inte som främsta
syfte att ge en kvantitativ bild av studenternas uppfattning, men i vissa fall
anger jag kvantitativa data. I första hand använder jag mig av enkätmaterialet genom att i mina analyser av pm-handledning och pm-kommentarer lyfta
fram belysande studentsynpunkter från enkätsvaren.
Enkätundersökningarna har genomförts i de studentgrupper som anges i
tabellen nedan. T1-studenterna 2002 är samma kull som T4-studenterna
2004 och T6-studenterna 2005. Enkäterna har lämnats ut i slutet av respektive termin.
Tabell 3:2. Antal enkätsvar per undersökt termin.
Termin och tidpunkt
T1, december 2002
T1, december 2003
T1, december 2004
T1 2004,
kursen Juridisk svenska
T4, maj 2004
T6, maj 2005

Antal svarande
182
151
103
24
43
49

63

T1 2004, Nomenklatur.
T1 pm-handledning 25.11.2004. Exempeltexten bestod av delar från två pm från någon
tidigare termin.
64
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Hanteringen av de olika omgångarna av enkäter har gått till på något olika
sätt. Enkäten till studenterna på terminskurs 1 i december 2003 lämnades till
studenterna gruppvis vid seminarier. Jag delade själv ut enkäter i så många
grupper som det var möjligt och tog annars hjälp av seminarielärarna. Många
studenter fyllde i enkäten vid seminarietillfället. Enkäten till terminskurs 1 i
december 2004 lämnades till studenterna i samband med RTG, det tillfälle
då PM 3 kommenterades och lämnades tillbaka. Vissa studenter fyllde i enkäten direkt efter RTG (23 personer), medan andra lämnade in den senare
(44 personer). För att få ett större enkätmaterial bad jag vid två föreläsningstillfällen för termin 2 under januari 2005 de studenter som inte tidigare fyllt i
enkäten att göra det, och därefter fick jag in ytterligare 48 enkätsvar. Enkäten besvarades av totalt 103 T1-studenter. Enkäterna lämnades också till
seminariegrupperna på den fristående kursen Juridisk introduktionskurs II
(JIK II) som är parallell med terminskurs 1, men deras svar utgör en liten
del. För enhetlighetens skull redovisar jag endast enkätsvar från programstudenter på termin 1.65 Åren 2002–2004 var cirka 300 studenter registrerade på
terminskurs 1, och 280, 278 respektive 303 studenter tenterade vid det ordinarie tentamenstillfälle i december som avslutar terminskursen.
Enkäterna från T1 2002 och 2003 innehåller både öppna frågor och frågor
där studenterna skall gradera givna alternativ. Några kvantitativa resultat
redovisas i avsnitt 5.3.1. Enkäten från T1 2004 innehåller endast öppna frågor.

3.6 Intervjuer och e-postkontakt
Min bild av juridikstudenternas skrivande bygger också på synpunkter som
framkommit vid intervjuer med studenter. Intervjumaterialet utgörs främst
av en serie samtal som jag har haft med några studenter sedan deras första
termin hösten 2002. I de två seminariegrupper som jag följde under termin 1
tillfrågades totalt drygt 15 slumpvis utvalda studenter om de ville delta i en
serie intervjuer. De flesta accepterade att delta, men några av dem lämnade
ganska snart utbildningen. Återstående tio studenter har jag intervjuat några
gånger fram till en avslutande intervju under deras sjätte eller sjunde termin.
För att undvika att skapa en pressad situation genomförde jag de första intervjuerna som ett samtal som inte spelades in. Den sista intervjun med varje
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I enkäten till T1 2004 skulle studenterna uppge om de deltagit i kursen Juridisk svenska.
Jag har inte systematiskt jämfört enkätsvaren utifrån denna variabel, men det finns möjlighet
att notera särskilda förhållanden och samband. Jag har exempelvis observerat att en student
som förespråkar en obligatorisk kurs i juridisk svenska före juridikstudierna inte deltagit i
kursen i juridisk svenska (utifrån vad hon angett på enkäten): ”Innan man börjar på juristutbildningen borde man gå en svenska kurs [så] med inriktning på det juridiska språket. Det
borde vara ett krav, det skulle underlätta studierna väldigt mycket tror jag.” [EnT104/k85/98].
Bland de studenter som gick kursen i juridisk svenska 2004 kan ingå studenter från JIK II.
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student var av sammanfattande karaktär och bandades.66 Komna så långt i
utbildningen visade studenterna en trygghet i sin roll och bandspelaren verkade inte bekymra dem. Jag citerar någon gång från detta intervjumaterial,
men intervjuerna tjänar främst som en bakgrund i den bild av juridikutbildningen som jag skaffat mig.
Jag har också genomfört några intervjuer med lärare. Genom dessa intervjuer har jag fördjupat min bild av studenternas skrivande, men det har inte
varit mitt syfte att göra någon systematisk intervjustudie och jag har därför
inte spelat in intervjuerna. För att ytterligare komplettera bilden har jag även
intervjuat några av institutionens studievägledare respektive en av studierektorerna. Till min bild av juridikutbildningen bidrar också de spontana samtal
som jag haft med studenter och lärare i samband med att jag suttit med vid
olika undervisningsmoment. Under processen med avhandlingsskrivandet
har jag via e-post inhämtat kompletterande information eller synpunkter från
några av lärarna i min studie. Inblickar i juridikstudenters skrivarbete har jag
också fått genom mitt arbete med studenttexter i Språkverkstaden vid Uppsala universitet.

3.7 Utvärderingar
Studentsynpunkter framkommer också i utbildningens egna utvärderingar. I
min studie har jag när det gäller den typen av material främst beaktat kursrådsprotokoll från termin 1 och 2.67 Vid ett kursråd deltar kursföreståndare,
någon ytterligare lärare samt valda studentrepresentanter för de olika seminariegrupper som studenterna är indelade i.
Utbildningen vid Uppsala universitet har ingått i den kvalitetsgranskning
av juridisk grund- och forskarutbildning som genomförts av Högskoleverket
(2007). De påpekanden som rör studenternas skrivande är oftast alltför generella för att kunna utgöra något väsentligt tillskott till min undersökning.68

66

Dessa avslutande intervjuer genomfördes 23.5.2005, 24.5.2005 (två stycken), 26.5.2005,
1.6.2005, 7.6.2005 (två stycken), 14.12.2005, 15.12.2005 och 17.10.2006.
67
Kursrådsprotokollen från termin 1 (T1/JIK II) avser mitterminskursråd 2004 (protokollet ej
daterat), 25.10.2005 och 23.10.2006 och terminskursråd 19.1.2005, 19.1.2006 och 18.1.2007.
Protokoll från termin 2 gäller mitterminskursråd 24.3.2003, 22.3.2004 och 15.3.2005 och
avslutande kursråd 1.9.2005. Jag har också tagit del av kursrapporter från T1 2006 och 2007.
68
Om skrivfärdighet sägs bland annat följande (s. 28): ”På många håll visar dock lärosätena
brister i studenternas muntliga och skriftliga färdighetsträning. Brister i skrivfärdighet konstaterar man lätt genom att läsa uppsatser och svar på tentamensfrågor. Bedömargruppen har
också träffat studenter som efterlyst mer träning i dessa hänseenden.”
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3.8 Litteratur om språkbruk och språkriktighet
Ett syfte med denna avhandling är att belysa och analysera de språknormer
som förmedlas i juridikutbildningen. I analysen kopplar jag det normerande
budskapet i lärarnas kommentarer och i Att skriva juridik till olika språkliga
normkällor. Litteratur som utgör en teoretisk grund för dagens språkvårdsarbete är framförallt Svenska Akademiens grammatik, Svenskt språkbruk,
Svenska skrivregler och Språkriktighetsboken. Dessa handböcker utgör referenspunkter i mina analyser. Jag anknyter också till Myndigheternas skrivregler, Erik Wellanders Riktig svenska och viss annan språkbeskrivande eller
språkvårdande litteratur samt till uppsatshandböcker för studenter.

3.9 Metodiska utgångspunkter
Denna avhandling hör hemma inom både ett språkvetenskapligt och ett utbildningsvetenskapligt fält. Utbildningsvetenskaplig forskning har ofta en
etnografisk karaktär. Många forskare inom det utbildningsvetenskapliga
fältet har kommit att använda beteckningen etnografisk för att beskriva studier där deltagande observation används. Judith Green och David Bloome
gör i artikeln ”Ethnography and ethnographers of and in education” en distinktion mellan tre sätt att förhålla sig till etnografi: göra etnografi, anta ett
etnografiskt perspektiv och använda etnografiska verktyg (Green & Bloome
1997:183). Etnografiska verktyg innebär sådana metoder och tekniker som
brukar associeras med fältarbete. Min avhandling utgör en språkvetenskaplig
studie men jag har också en etnografisk ansats. Jag använder mig av etnografiska verktyg i den meningen att studien delvis bygger på material som har
samlats in vid fältstudier. Jag har befunnit mig bland och studerat lärare och
studenter i undervisningsvardagen.69
John Flowerdew (2002) anger triangulering som en central del i etnografisk metod. Syftet för forskaren är att bredda och fördjupa perspektiven genom att kombinera olika metoder. Jag iakttar ett sådant förhållningssätt såtillvida att jag strävar efter att belysa mitt forskningsobjekt med hjälp av
olika typer av material, däribland skriftliga alster, observationer av muntliga
undervisningsmoment, enkäter och intervjuer.
I centrum för min analys av den språkliga normförmedlingen i juridikutbildningen står lärarnas skriftliga kommentarer. Där så är möjligt lyfter jag i
mina analyser av innehållet i de skriftliga lärarkommentarerna fram belysande yttranden från lärarnas pm-handledning och pm-genomgångar (RTG och
pm-seminarier). I mina tolkningar av intentionen med olika textkommentarer
69
Heath & Street (2008:106) menar att en etnografisk inriktning är betydelsefull i studiet av
högre utbildning. Den bidrar till belysningen av ”academic literacies” och ”later language
development”.
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tar jag hjälp av sådant språkvägledande innehåll som jag noterat i andra
sammanhang i juridikundervisningen.
Mina klassificeringar av lärarkommentarerna bygger naturligtvis på min
tolkning av vad som utifrån sammanhanget rimligen kan vara lärarens intention med en kommentar. Tyvärr innebär forskningsvillkoren kring en studie
som min att man oftast inte har möjlighet att använda sig av medbedömning
på ett systematiskt sätt.
Utifrån mina klassificeringar av lärarkommentarerna redovisar jag kvantitativa data som ger en bild av innehållet i kommentarerna. Klassificeringarna
utgör tillsammans med mina iakttagelser vid fältbesök och studentsynpunkter som kommit fram i enkätsvar och intervjuer underlag för de slutsatser
som jag drar om budskap i den språkliga normförmedlingen.
Det finns en variation i bedömnings- och rättningspraxis mellan de olika
lärarna i mitt material. Det medför att de exempel på markerade formuleringar som jag tar fram utgör just exempel. Det innebär bland annat att sådana språkdrag som jag citerar inte markeras av lärarna varje gång som de
förekommer i en studenttext. Pronomenbruk som medför grammatisk inkongruens är exempelvis ett språkdrag som markeras i många fall men inte i det
följande: ”När HD tog ställning till fallet ansåg de inte att” [T2/320].
Jag ser de olika lärarkommentarerna som ett nät där språkliga onöjaktigheter skall fångas in. Det behövs inte en heltäckande väv för att studenterna
skall uppfatta att ett språkdrag är oönskat. Jag vill understryka att jag inte
hävdar att det faktum att ett visst språkdrag markeras innebär att det kategoriskt avvisas av juridiklärarna. De exempel som jag ger visar dock i vilken
riktning lärarna strävar i sin rättnings- och kommentarpraxis.
Eftersom mitt material är mångskiftande har jag närmat mig det med olika
språkvetenskapliga metoder. I de normkällor i form av språkriktighetslitteratur som jag åberopar är analysen oftast traditionellt grammatisk eller stilistisk, och jag har då i mina jämförelser tillämpat samma metod. Textanalys
med diskursiva inslag har jag använt för att beskriva studenternas textskapande och lärarnas kommentarer som del av en undervisningspraktik präglad
av en hävdvunnen juridisk skrivkultur.
Det är angeläget att försöka förstå de personer eller miljöer som beforskas
utifrån deras perspektiv.70 I min studie hade det varit givande med en kontinuerlig avstämning med lärarna bakom de kommentarer som jag undersökt.
Arbetssituationen för dessa lärare har dock gjort en sådan metodisk ansats
svår att förverkliga. Det är också så att den tolkningsprocess som studenterna
är inbegripna i när de tar del av lärarnas kommentarer försiggår i stort sett
helt utan lärarnas medverkan. Min forskarposition har därmed likheter med
studenternas position. De svårigheter att tolka budskapet i en del lärarkommentarer som jag brottats med speglar på ett intressant sätt de bekymmer
70

Blakeslee m.fl. (1996:150) pekar på vikten av att kombinera ”our in situ examinations with
thoughtful considerations of the perspectives possessed by our subjects”.
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som nya studenter kan ha i tolkningen och tillägnandet av lärarnas normförmedlande budskap.

3.10 System vid referenser och citat
I avhandlingen citeras en mängd kommenterade formuleringar i studenttexter. Det som utgör den bedömande lärarens kommentar anges med ”LK”. I
blockcitat återger jag förkortningen med fet kursiv stil – LK – och vid citat i
brödtexten med kursiv – LK. Jag använder beteckningen LK i blockcitat
också när jag återger endast en lärarkommentar och inte både studenttext och
lärarkommentar. Lärarkommentarerna finns oftast i marginalen men kan
också finnas mellan raderna i texten. Lärarna gör mestadels inte konkreta
ändringar av ord, formuleringar, meningsbyggnad eller annat i studenttexterna. Beteckningen LK används även i de fall det görs. Understrykningar i
exemplen härrör från läraren. Markeringar i form av inringade ord återges
med understrykning.
När jag citerar lärarkommentarer kursiverar jag för att öka tydligheten ord
som används metaspråkligt även om läraren inte har markerat orden: ”Undvik ska och så.” Referens till aktuellt pm ges inom hakparentes med terminskurs och kodnummer samt vid pm från termin 1 även siffran 2 eller 3
som hänvisar till PM 2 respektive PM 3. Som ett led i anonymiseringen av
lärarnas kommentarer anger jag inte årtal i pm-referenserna. Om en lärarkommentar härrör från en slutkommentar anges det (slutk.).
Lärarnas markeringar och kommentarer gäller nästan alltid delar av – och
inte hela – meningar i studenttexterna. I flertalet citat från studenttexterna
återger jag därför (och av utrymmesskäl) endast delar av meningar. Jag anger uteslutning (med tecknet […]) endast inuti citerade partier, alltså inte i
slutet av en citerad mening. I textexemplen återger jag partier före och efter
det som läraren markerat när det behövs för förståelsen av textcitatet. I de
fall där läraren har markerat textpartier, till exempel långa meningar, med
streck i kanten upplyser jag om det. Lärarkommentarer som består av två
delar som skrivits under varandra återges med snedstreck: LK: formulering /
talspråk. Citat från studenttext och åtföljande lärarkommentar samt pmreferens kan därmed se ut som följer:
Resultatet av att anbudsgivaren handlar i ond tro genom att troligen medvetet
utnyttja villfarelse hos acceptgivaren är ett avsteg från viljeprincipen då avtalet i helhet eller till del inte kommer att motsvara anbudsgivarens vilja. LK:
krånglig formulering [hela meningen markerad i kanten, T2/51]
Vikt skall även fästas vid den markanta ändringen i den praktiska tolkningen
av självständigheten som har förekommit under de senaste två decennierna
LK: inte fel, men osnyggt, och krångligt [T1/2/218]
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Mina citat från olika typer av skrivhandledningsmöten bygger på fältanteckningar; jag har inte spelat in några undervisningsmoment. För att öka tydligheten återger jag yttranden i normaliserad form, vilket kan innebära att jag
lägger till formord. Motsvarande utfyllnader kan förekomma i citerade intervjusvar. Det jag vill lyfta fram är formuleringar som är centrala för frågor
kring skrivande och handledning. Jag har strävat efter att inte förändra sådana formuleringar. Ibland använder jag meningsfragment för att inte lägga fel
ord i en lärares mun. Citat från undervisningsmomenten RTG och pm-seminarium avser yttranden av lärare, om jag inte anger annat. Studenterna yttrar
sig inte så ofta i de sammanhangen. Min citeringsteknik har följande utformning:
Fältanteckning T1 RTG 12.11.2003: Skillnad mellan PM 1 och PM 2. Läs
PM-instruktionen. PM 1 deskriptivt. PM 2 börja hitta intressanta frågeställningar och problematisera.
Citat: Det är skillnad mellan PM 1 och PM 2. Läs PM-instruktionen. PM 1 är
deskriptivt. I PM 2 ska ni börja hitta intressanta frågeställningar och problematisera.

Vid återgivande av handledningssamtal i mindre grupper märker jag lärares
repliker med L och studenters med S. I de fall det är flera lärare eller studenter som yttrar sig benämns de L1, L2 osv. respektive S1, S2 osv.
I referenser till enkätsvar från studenter anges ett inledande En som visar
att det gäller enkäter, därefter terminskurs, år, kön och födelseår samt enkätnummer på följande sätt: [EnT104/k82/2]. Exemplet avser alltså terminskurs
1 2004, kvinna född 1982, enkätnummer 2. (I några fall har den svarande
inte uppgett födelseår och ibland inte heller kön.) På termin 1 år 2004 fick de
studenter som då gått kursen Juridisk svenska en särskild enkätvariant. Eftersom det var ett litet antal kursdeltagare behövde studenterna av anonymitetsskäl inte uppge kön. I referensen till dessa enkätsvar står JS för Juridisk
svenska: [EnT104/79/JS14]. När jag i ett citat återger enkätsvar som kommer
från olika frågor i en students enkät avskiljer jag svaren med snedstreck. I
citat från studenters enkätsvar korrigerar jag eventuella stav- eller skrivfel
och skriftspråksanpassar stavningen där så behövs. När jag citerar studenters
pm-text korrigerar jag däremot inte skrivfel.
Även i lärarkommentarerna förekommer ibland stavfel eller särskrivning.
I citerade lärarkommentarer använder jag den korrekta stavningen. Jag korrigerar också eventuella skrivfel i tryckt material från Juridiska institutionen.

3.11 Etiska överväganden
Min studie innebär att jag på nära håll iakttagit en undervisningspraktik. Jag
har inte gjort några försök att dölja att min studie gäller juridikutbildningen
vid Uppsala universitet. Eftersom villkoren för studenters skrivande alltid
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påverkas av institutionella ramar kan jag i den bild jag tecknar av juridikstudenters skrivande inte bortse från den konkreta utformningen på det aktuella
lärosätet.
Vad enskilda lärare gör är alltid betydelsefullt för en student, men den enskilda lärarens språkbedömningspraxis är ett utflöde av uppfattningar som är
förankrade i en vidare praktikgemenskap, och det är mönster i denna språkliga praktikgemenskap som jag uppfattar som intressanta. Jag har strävat
efter att avidentifiera lärarna bakom olika yttranden, men vikten av att jag
som forskare kan dokumentera mina källor medför att det ändå kan vara
möjligt för den som är förtrogen med utbildningens lärarkollegium att förstå
vilka en del personer är. Jag har i de fall jag citerar namngivna lärares e-post
eller intervjusvar inhämtat tillstånd att återge deras synpunkter. Det är min
önskan att min studie präglas av både förståelse av och förståelse för den
undervisningspraktik som jag studerat.
När det gäller studenterna bedömer jag det som mycket svårt för en läsare
att koppla mina citat från texter, intervjuer eller enkäter till enskilda studenter.
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4 Juridikutbildningen i Uppsala

Den översiktliga beskrivning av hur juridikutbildningen vid Uppsala universitetet är upplagd som jag redovisar i avsnitt 4.1 skall bidra till bilden av det
sammanhang som juridikstudenternas skrivande är insatt i. Till bilden av den
institutionella ramen bidrar en översikt över vilka former av skrivuppgifter
och skrivhandledning som ingår i utbildningen med fokus på termin 1 och 2
(avsnitt 4.2). Studenternas pm-skrivande innebär en träning av juridisk metod, och som en belysning av denna metodiska inskolning redogör jag för
några moment som kan ses som elementa i juridisk metod (avsnitt 4.3). Avhandlingen är inriktad på skrivande men en väsentlig del av studenternas
inskolning sker genom muntlig språkanvändning varför jag avslutar kapitlet
med att kommentera delar av ett seminariesamtal på termin 1 och då peka på
hur studenternas tidiga försök att resonera kring ett juridiskt innehåll kan
gestalta sig.

4.1 Utbildningens uppläggning
Juristprogrammet vid Uppsala universitet omfattar 270 högskolepoäng, dvs.
nio terminers studier.71 Antagning till juristprogrammet sker varje hösttermin
(från vårterminen 2010 även på våren). Det är en eftertraktad utbildning med
höga antagningspoäng. Exempelvis fanns vid antagningen 2006 nästan 1 400
förstahandssökande till 300 platser. Det sker även en antagning till programmet via den fristående kursen Juridik II (JIK II);72 studenter kan då i
mån av plats gå vidare till termin 2 på programmet. Juristutbildningen är
indelad i två nivåer, grundnivå och avancerad nivå. Den första nivån omfattar sex obligatoriska terminskurser (totalt 180 högskolepoäng). Den andra
nivån består av valfria fördjupningskurser (45 högskolepoäng), en teoretisk
fördjupningskurs (15 högskolepoäng) och ett avslutande examensarbete (30
högskolepoäng). Alla studenter på programmet följer samma studieplan under de sex första terminerna. Under termin 1 behandlas bland annat statsrätt,
under termin 2 speciell kontraktsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt och under termin 3 sakrätt, immaterialrätt och familjerätt.

71

Utbildningens nuvarande benämning (från 1 juli 2007) är ett led i den så kallade Bolognaprocessen. Examenstiteln är juristexamen. Under den period min studie avser var utbildningens benämning juris kandidatprogrammet.
72
Kursen omfattar 27 högskolepoäng.
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Följande siffror ger en sammanfattande bild av genomsnittsstudenten under den period min undersökning omfattar: Medianåldern för nybörjarna är
21 år, och 60 % av studenterna är kvinnor. Drygt hälften har inte tidigare läst
någon kurs på högskolenivå. De flesta av studenterna – mellan 85 och 90 %
– är födda i Sverige, och 75–80 % har åtminstone en förälder med högskoleutbildning.73
Juridikutbildningen i Uppsala fick 1992 en ny utformning. I kommentarer
till den nya utformningen betonas att skriftlig träning tillmäts stor betydelse
(Olsen 1994). Utbildningen bygger på en problembaserad inlärningsmodell.74
I en rapport från en utvärdering av juridikutbildningar som genomförts av
Högskoleverket anger bedömargruppen att den ”genomtänkta och konsekvent genomförda pedagogiska modellen framstår som imponerande och
som en av grundutbildningens starkaste sidor” (Högskoleverket 2007:118). I
kursinformationen för termin 1 ges en bild av juristutbildningen som visar
intentionerna bakom utformningen:
Undervisningen skall organiseras så att studenterna från första studiedagen
tränas i självständigt arbete. Lärarna skall träda tillbaka som drivande krafter
i studieprocesserna. All undervisning skall bygga på existensen av basgrupper om 4–6 studerande. I ökande utsträckning – så långt tillgängliga resurser
medger det – skall undervisning i form av handledning knytas till dessa arbetsgrupper.75

Huvuddelen av studenternas arbete under den första delen av utbildningen är
organiserat i seminarier med cirka 25 personer och i basgrupper. Det ges
också föreläsningar några gånger i veckan.
Basgrupperna har från början av utbildningen ansvar för att leda de diskussioner som förs vid seminarierna. I en inledande fas av mitt avhandlingsarbete satt jag med vid seminarier i två grupper under deras första termin för
att bekanta mig med den centrala undervisningsformen i början av utbildningen. Vid en första träff med en seminariegrupp fick studenterna höra att
ett inslag i basgruppsarbetet är att de skall möta olika uppfattningar. Det
finns inte ett rätt svar på uppgifterna, utan det är öppet för tolkningar. Det
handlar om att förstå juridikens natur: att förstå ramarna för juridisk argumentation och att se vilka argument som är relevanta. Studenterna skall stå i
centrum i inlärningsprocessen och själva komma fram till svar.76 Utbildningen präglas av att studenterna skall ta ett stort mått av eget ansvar i den problemlösning som studierna innebär. I arbetet i bas- och seminariegrupperna
73

Av de registrerade studenterna höstterminen 2009 var 47 % kvinnor (hösten 2008 52 %
kvinnor). Den antagningspoäng som då krävdes vid gymnasiebetyg var 19,17 (hösten 2008
18,85). (Antagningsstatistik tillgänglig via www.jur.uu.se).
74
För en presentation av den problemorienterade juristutbildningen, se Eklund 2004.
75
Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursinformation.
76
En lärare ger vid samtal med mig en bild av relationen mellan undervisning, metod och
studentens ansvar: ”Vi förväntar oss att de ska kunna metoden. Vi betygsätter den, men vi lär
inte ut den.” 22.10.2002.
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skall studenterna börja tillämpa en juridiskt hållbar argumentation. Seminarierna bygger på ett omfattande material med uppgifter. I det första uppgiftshäftet ges inledningsvis bland annat följande information:
Syftet med seminarierna är att ge goda kunskaper i dessa särskilt viktiga delar
av statsrätten och att ge inblick i den metod som används vid lösandet av
statsrättsliga problem. Inriktningen är således inte bara att ge gedigna sakkunskaper om innehållet i rättsreglerna, utan också att tillhandahålla en arbetsmetod som fungerar vid ett ändrat rättsläge. I den meningen är de metodkunskaper som förvärvas överförbara till andra juridiska ämnen. Seminarierna är ofta upplagda så att olika ståndpunkter ställs mot varandra. Kom ihåg
att detta innebär att det åligger er att argumentera efter bästa förmåga för den
ståndpunkt som ni fått er tilldelad! Träning i juridisk argumentation är en
viktig del av syftet med seminarierna och det är därför av yttersta vikt att ni
tar dessa uppgifter på allvar. Tänk på att juridisk argumentation inte är löst
tyckande, utan baseras på stöd i rättskällorna. Försök alltid hitta sådant stöd
för era argument!

Vid ett kursråd på termin 2 tar en student upp ”gränsen mellan problembaserad inlärning och styrning” och menar att det är för lite styrning: ”Seminarierna blir som basgruppsmöten. Man får inget riktigt svar.”77 Kursföreståndaren menar att balans i styrningen är någonting som ständigt diskuteras i lärarlaget.78
Att arbeta som domare sägs vara ”det juridiska paradigmet i Sverige”
(Cameron 2005:9), och i juridikutbildningen i Uppsala finns ett fokus på
domstolsjuridik.79 Denna betoning lyfts ibland fram som ett problem: ”Här
bör också framhållas att domarjuridiken är allt för framträdande inom juristutbildningen.” Påpekandet återfinns i Juridikundervisningens pedagogik från
1990 (Glavå 1990:23), och samma ståndpunkt framkommer vid samtal som
jag fört med lärare på utbildningen och i en utvärdering från 1999:
Ett annat problem är att juristutbildningen är alltför snävt inriktad på traditionella juristyrken. Orsaken är att examensordningen anger att studenten skall
ha förvärvat kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna komma i
fråga för anställning som domare och verksamhet som advokat.80

77
Melander & Samuelsson (2003:193) reflekterar över hur studenter kan uppfatta juridiklärarnas roll: Lärarna ”kan vara obenägna att själva ta ställning till de rättsfrågor som avhandlas på seminarierna – pressar man dem kan de påstå att de inte vet, eller förklara att det såvitt
de kan bedöma möjligen lutar åt ett visst håll, men att deras egen åsikt i frågan egentligen är
utan betydelse. (Hur skall man kunna lära sig någonting av lärare som inte ger några svar?!)”.
Melander och Samuelsson menar att många juridikstudenter – ”på goda grunder” – känner
osäkerhet inför juridiken och studierna. De pekar på att juridik är en verksamhet, och den
”som blott är på väg att bli jurist kan ännu inte förstå juridiken”.
78
T2 kursråd 24.3.2003.
79
I inledningsorden i Olof Ställviks avhandling om domarrollen tas detta ämne upp: ”Det sägs
ofta att juristutbildningen är domarorienterad.” Ställvik tillägger i en fotnot att ”det förmodligen ligger till på det sättet ”(Ställvik 2009:17).
80
Självvärdering av Juridiska fakultetens verksamhet (UFV 1999/600).
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I den tidigare citerade utvärderingsrapporten från Högskoleverket anges att
Advokatsamfundet efterlyser mindre av ”domarperspektiv” och mer av ”advokatperspektiv” (Högskoleverket 2007:29).
Akademins perspektiv får genomslag i juristskrået eftersom jurister utbildas i det akademiska sammanhanget: ”De juridiska institutionerna har monopol på att utexaminera jurister vilka i sin tur har monopol på alla befattningar inom juristprofessionen. Genom utbildningen sätter därför akademin
sin prägel på den rättsliga praktiken.” (Sandgren 2006:540).
Juridikutbildningen har rykte om sig att vara en utbildning där betyg och
betygskonkurrens står i fokus.81 I Högskoleverkets rapport (s. 11) konstateras
att ”konkurrensen om höga betyg snarare än samverkan” tyvärr fortsatt att
prägla juridikstudenters situation sedan en tidigare utvärdering.82 Vid intervjuer med studenter har jag frågat vilken uppfattning om klimatet på utbildningen som är spridd bland studenterna. Några av de studenter som jag intervjuat bekräftar att betygen sätter sin prägel på utbildningen. Det yttrar sig
bland annat i att det förekommer mycket av ”vad fick du, vad fick du?” när
poängsatta texter har lämnats tillbaka.83 En student på termin 4 ger följande
bild:
Man hörde om folk som brände böcker, rev ut sidor. Lärarna blev inte förvånade om någon bok var borta – någon som gömt den. Jaha, vardagen. [---]
Det jävla betygssystemet.84

Lärarlaget på termin 1 respektive 2 varierar från år till år, delvis beroende på
systemet med gästlärare. Bland lärarna i min studie finns några lektorer,
några doktorander, några gästlärare med erfarenhet från domstol eller advokatbyrå samt några i princip nyutexaminerade jurister.

81

Vines & Dysthe (kommande) beskriver juridisk utbildning som ”associated with procedural
and fixed knowledge, intense reading, the pursuit of high marks, individual aptness, and the
high stakes of final exams that separate the wheat from the chaff”.
82
I rapporten (s. 53) lyfts också fram hur betygshets kan utgöra ett hinder för kvalitet i utbildningen: ”Betygshetsen beskrivs av både lärare och studenter som en avgörande orsak till
tentamensfixeringen inom juris kandidatutbildningarna. Därmed innebär den också ett hinder
mot kvalitetsutveckling, samarbete mellan studenterna liksom mot utvecklingen av självständigt och kritiskt tänkande studenter.”
83
Student vid intervju (på sjunde terminen) 14.12.2005: ”Man måste vara så duktig hela tiden,
ha bra betyg. Man vill veta vad alla andra i klassen fick på ett pm innan man kan känna om
man är nöjd.” Studenten jämförde med sina tidigare studier i engelska, där det inte spelade
någon roll om man fick godkänt eller väl godkänt. Hon menade att betygshetsen på juridikutbildningen beror både på en attityd hos lärarna och på studenternas inställning – de är vana
vid att vara duktiga. Den våga tala-kurs som ges vid Juridiska institutionen har enligt en studievägledare en annan prägel: ”Studenterna säger att det är skönt att komma till en miljö där
de inte ska bedömas.” (Carina Jensen, Juridiska institutionen, utbildningsdag 10.3.2005). Hon
menar också att en erfarenhet hos studenter på våga tala-kursen är att de får lära sig – ”annars
känner de att de måste kunna från början”.
84
Intervju T4-student 25.5.2004. Enligt Högskoleverket 2006:33 är historier om hur juridikstudenter ”gömmer kursböcker för varandra […] legio”.
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Att de kursansvariga strävar efter enhetlighet framgår av följande utvärderingsdokument:
Lärarlaget var relativt nykomponerat för året, men hade förtjänstfullt stöd
även från goda doktorander och gamla ringrävar. Vi strävar som alltid efter
att insocialisera de nya lärarna i vår ”kultur” och idévärld. [---] En annan fråga har varit att betona någorlunda gemensamma bedömningsgrunder för PMrättningen. Några av lärarna har även detta år varit nya på terminen och av
denna anledning har särskild uppmärksamhet ägnats åt just denna fråga.85

I Tolkning och tillämpning (Melander & Samuelsson 2003:16) ger författarna följande karakteristik av sin bok: ”Boken innehåller ingenting annat än
pedagogisk propaganda och bör under inga omständigheter läsas som en
redogörelse för faktiska förhållanden.” Jag finner det lite oklart vad denna
läsanvisning är tänkt att innebära för studentens sätt att använda boken. Vid
förfrågan från mig förtydligar en av författarna, Joel Samuelsson, med att
boken inte skall tas på ”fel sorts allvar”.86 Studenterna måste förstå arten av
de råd som boken förmedlar och de förhållningssätt som författarna propagerar för. Boken ”gäller inte framför och över det juridiska språkets faktiska
praktik, grundlägger inte praktiken, utan skall vara en knuff i riktning mot
språket”. Samuelsson pekar också på vikten av att i undervisningen ”antyda
ett bakomliggande djup”,
för att studenterna alltid skall känna att det finns mer, att lärandet aldrig är
avslutat, inte ens för en pensionerad professor. I bästa fall ger det nyfikna
studenter, i värsta fall verkar det alienerande. Det skall vara svårt. Juridiken
är värd att studera därför att den är svår.

4.2 Skrivandet i juridikutbildningen
Den utformning av skrivuppgifter i juridikutbildningen i Uppsala som jag
presenterar i detta avsnitt är den som gällde under den period min undersökning avser.87 Under de terminer som jag följt utbildningen har uppläggningen
av de moment som rör skrivandet varit i stort sett likartad.

4.2.1 Skrivuppgifter på termin 1 och 2
Betoningen av varje students eget ansvar i studierna gäller i hög grad också
skrivandet:
Gör klart för Dig att Du rätt förstått vad uppgiften går ut på. Är Du tveksam
bör Du först läsa mer i kurslitteraturen och annan litteratur och diskutera sa85

Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursrapport, s. 6.
E-post 7.2.2007.
87
Jag nämner emellertid också några förändringar som ägt rum sedan dess och som jag har
kännedom om.
86
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ken i Din basgrupp. Hjälper inte det kan Du naturligtvis vända Dig till läraren. Fråga inte läraren innan Du satt Dig in i uppgiften och försökt själv!88

Under de första terminerna av juridikutbildningen betonas språket som en
viktig del i kriterierna för bedömning av pm. I informationsmaterial till studenterna på terminskurs 1 betonas ämnesinnehållet, språket och det tekniska
utförandet. Under rubriken ”Bra språk” klargörs att skrivuppgifternas främsta syfte är att träna skrivandet, och språkbehandlingen är då av vikt.
Var noga med språket! Det främsta syftet med T1:s första skrivuppgifter är
att ge träning i skriftlig framställningsförmåga. En del viktiga regler och råd
får Du i ”Att skriva juridik”. Särskilda föreläsningar med språkbehandling
kommer att hållas – var med på dessa så får Du hjälp att undvika de vanligaste fallgroparna. Lämna inte in en PM utan att Du kritiskt granskat Ditt eget
språk. Be gärna en kamrat att läsa igenom Din PM och komma med synpunkter.89

Under den första terminen skriver studenterna tre allt längre texter om samma ämne, PM 1, 2 och 3. De tre pm-texterna skall omfatta – maximalt –
4 000, 6 000 respektive 12 000 tecken.90 I början av terminen tilldelas varje
student en rubrik, som inte får ändras. Samma pm-ämnen fördelas i de olika
seminariegrupperna, och alla studenter i en seminariegrupp får olika ämnen.
Följande exempel på pm-ämnen från termin 1 ger en bild av ämnesinnehåll
och frågeställningar i skrivuppgifterna: ”Den enskildes skydd mot felaktiga
myndighetsbeslut”, ”Retroaktiv lagstiftning och rättssäkerheten”, ”Juridiken
och den politiska makten – ett problematiskt förhållande?” och ”Justitieombudsmannen – en papperstiger?”. Ämnena är som synes vida, och studenterna skall utifrån rubriken själva hitta juridiskt relevanta frågeställningar som
anknyter till kursinnehållet (och som går att behandla inom det givna omfånget). För att kunna genomföra pm-uppgifterna måste studenterna uppmärksamma vilka perspektiv och frågeställningar som är giltiga i det aktuella kurssammanhanget. På termin 1 är temat statsrätt. Några lärare åskådliggör valet av perspektiv genom att rita en ”statsrättslig låda” på tavlan. ”Det
läcker ut i andra ämnen” när frågeställningen inte har rätt utgångspunkt.91
88

Terminskurs 1/Juridik II 2004. Kursinformation Bilaga 2 – Att tänka på vid arbetet med
PM-uppgifter.
89
Terminskurs 1/Juridik II 2004. Kursinformation Bilaga 2 – Att tänka på vid arbetet med
PM-uppgifter. I kursinformationen från 2005 (och därefter) är meningen om föreläsningar
borttagen. I kursinformationen 2006 talas inte om det främsta syftet utan om ett syfte med
T1:s skrivuppgifter.
90
Vissa förändringar av uppläggningen har genomförts. Hösten 2006 skrev studenterna två
individuella texter, ett pm om 2–3 sidor och en större pm-uppgift om 5–6 sidor ”med fördjupande analys och anknytande rättspolitiska ställningstaganden” (ur kursinformationen 2006).
Under termin 1 hösten 2007 skrevs åter tre texter om samma ämne, men villkoren hade ändrats något: ”endast den sista PM:n har inverkan på slutbetyget på kursen. Tanken är därmed
att studenterna, med löpande feedback, gradvis och tryggt skall kunna slussas in i det juridiska
skrivandet” (ur kursinformationen 2007).
91
T1 RTG 12.11.2003.
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Grundförutsättningen för att sakinnehållet skall vara relevant är att studenten
har hittat en statsrättslig frågeställning:
Det är det som är A och O. Inte föra en moraldiskussion på fem sidor. [---]
Inte bara tycka till om någon gudomlig världsordning som man tycker borde
vara.92

Följande textutdrag utgör inledningen till ett T1-pm med rubriken Personval.
Texten belyser den svårighet som det kan innebära att välja infallsvinklar.
I denna PM ska jag behandla ämnet personval. Jag har valt att fördjupa mig i
vilken roll media har vid personval. Vilka förutsättningar finns det i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsförordningen för att
media ska kunna skildra personvalskandidater? Hur påverkar det personvalsresultaten? Jag ska även kort beskriva vilken roll personval har ur statsrättslig
synvinkel. LK: Jfr ämnet & statsrätt [kort inringat, T1/2/217]

På termin 2 skall studenterna ”under kursens gång författa tre promemorior”.93 När olika juridiska underdiscipliner behandlas på samma termin behöver studenterna hålla de olika kursmomenten åtskilda i sina pm:
LK: Dispositionen är ändamålsenlig, men det allmänna intrycket dras ned av
blandningen av straffrätt och skadeståndsrätt. [T2/144/slutk.]

Studenternas vinklingar av pm-ämnena skall alltså vara centrala för kursinnehållet, men ämnena har inte någon direkt koppling till seminarierna.94
Bland studenterna finns olika synsätt på relationen mellan pm-ämnen och
seminarieinnehåll:95
Ämnena har varit av fördjupande karaktär, och sällan anknutna till seminarier. Detta är positivt då det ger möjlighet till att visa prov på egna reflektioner
och efterforskningar [EnT404/m81/20]
Jag ser gärna att PM-ämnena tar upp problem nära seminarier o föreläsningar
och hjälper till att fördjupa problematiken kring dessa. [EnT404/m82/24]
92

T1 RTG 9.12.2003.
Terminskurs 2 2006. Undervisningsplan.
94
Pm-ämnena på termin 2 kan vara formulerade som följer: ”Aktiv och passiv identifikation –
reflektioner kring två sidor av ett mynt”, ”Culpa och strikt ansvar – skillnader och likheter”,
”Principalansvarets funktion – en rättspolitisk betraktelse”, ”Skadeståndsrättens funktioner
och grunder belysta ur ett samhälleligt perspektiv”. På terminskurs 2 2008 har skrivuppgifterna en utformning som innebär en process och en progression i skrivandet. Studenterna skriver
två texter om samma ämne (som utgörs av tre rättsfall som skall kopplas samman). I dokumentet ”Information om skrivuppgifter” får studenterna bland annat denna instruktion till den
första textversionen: ”I PM 1 skall ni i första hand fokusera på att identifiera och precisera de
genom rättsfallen anhängiggjorda rättsfrågor, som ni har för avsikt att behandla.” Till ramen
för skrivuppgifterna hör att ”endast den sista PM:n har inverkan på slutbetyget på kursen”.
95
I min enkät till studenterna på termin 4 anger tretton av 43 svarande att pm-ämnena skall
anknyta till seminarierna (i varierande grad), tio att de bör vara fristående från seminarierna
och fyra anser att båda formerna är bra. (En svarande menar att studenterna bör kunna välja
ämne mycket friare. Nio personer nämner att ämnena skall vara tentamensrelevanta.)
93
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Jag tycker att ämnena skall anknyta till seminarier & föreläsningar så att vi
får en helhetsbild av vad de vill att vi skall lära oss. [EnT404/k79/26]

I enkätsvar har studenterna fört fram sina synpunkter på pm-ämnen och pmuppgifter. T1-studenternas synpunkter varierar. De positiva bedömningarna
gäller bland annat att ämnena är intressanta och problemskapande:
Bra utformning. Klara och koncisa ämnen. [EnT104/68]
Bra! Jag tycker att variationen av PM-ämnen har varit mkt bra och att alla
ämnen verkat intressanta. [EnT104/k84/90]
Bra, problemskapande ämnen – kanske lite för stora, oklara dock! [EnT104/
k/47]

Till den kritik som framkommer hör att pm-ämnena är ”luddigt formulerade,
breda, svårfångade” [EnT104/k82/9]. Studenterna uppfattar också att ämnena varierar alltför mycket i svårighetsgrad. Att den språkliga utformningen
av pm-instruktionerna har betydelse påpekas ibland av studenterna:
Jag tycker att pm-ämnena har varit väldigt varierande. Vissa har varit väldigt
svåra medan andra har varit enklare. Alla ämnen borde vara mittemellan annars blir det orättvist. [EnT104/k85/98]
Det har varit lite svårt att veta vad som verkligen gäller. Hur man ska göra.
PM-ämnena har varit bra, men inte helt lätta att ”uttyda”. [EnT104/m84/76]
Ha lättare rubriker, man ska ej behöva gissa sig till vad som är tänkbart att
skriva om. [EnT104/k67/16]
PM-uppgifterna har varit mycket dåligt utformade språkligt sett & i vissa fall
innehållit motsägande uppgifter. [EnT404/k82/36]

I protokoll från kursråd för terminskurs 1 framträder svårigheter som studenter kan erfara: Pm-rubriker kan vara otydliga och ämnen upplevas som svåra.
En lärare kommenterar karaktären hos ämnesutformningen och pekar på hur
oklarheten blir en del av skrivuppgiften och beaktas vid poängsättningen:
”De oklara ämnena leder till att det är en del i poängsättningen att studenterna kan göra avgränsningar och välja inriktning.”96 I en enkät till studenterna
på T1 2004 tar 31 av 103 svarande upp att ämnena varierat alltför mycket.
När en student på termin 4 skall kommentera skrivuppgifternas utformning
under utbildningen är skillnader i svårighetsgrad det som han nämner: ”Det
har varit alldeles för stor skillnad i svårighet mellan olika ämnen!” [EnT404/
m82/12].
Kraven på innehållet ökar med varje pm på termin 1. PM 1 poängsätts
inte. PM 2 är den första poängsatta text som studenterna på utbildningen
skriver och därmed viktig för den bild av normen för textproduktionen i juridikstudierna som studenterna bygger upp. I instruktionen till PM 3 betonas
att det ”är centralt att komma på djupet med en väl vald frågeställning, att
96

Terminskurs 1/Juridik II 2004. Protokoll mitterminskursråd.
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utnyttja egenhändigt framletade källor och att självständigt och väl motiverat
framföra slutsatser och egna synpunkter”.97 Kravet på självständighet belyses
i undervisningsplanen för termin 2 där studenterna uppmanas att observera
att ”självständighet inte är detsamma som fullständig frihet, löst tyckande
eller omdömeslöshet”.98 Genom kommentarer till formuleringar med epistemisk innebörd påminns studenterna om balansgången mellan självständighet
och tyckande:
Det verkar enligt mig inte godtagbart ur rättssäkerhetssynpunkt att LK: Varför tveka? är! [T1/3/66]

Textidealet framträder när lärare uppmuntrar de ansatser till självständigt
ställningstagande som kan finnas i ett pm:
kan säkerligen diskuteras. Det går även att ifrågasätta LK: gör det! ta ställning! [T1/3/2]

Det förekommer inte någon systematisk bearbetning som kopplar samman
de tre textvarianterna på termin 1. En student kan i princip ändra hela texten
från ett pm till nästa. De tre pm-texterna skall vara fristående från varandra,
och när studenter refererar till sina kommande eller tidigare texter på termin
1 påtalas det:
ämnar tränga djupare i vid senare tillfälle LK: Nej! [T1/2/275]
Jag skall i min tredje PM om retroaktiv lagstiftning återigen försöka ge
LK: varje PM skall vara fristående hänvisa inte tillbaka [T1/3/205]
Efter att i en tidigare PM klargjort begreppet maktdelning inriktar jag mig nu
på LK: ta bort [T1/2/206]
LK: Skriv så att varje PM kan läsas ”för sig” [T1/2/60]

Lärarna betonar att ”det lönar sig att skriva tre pm om samma sak”,99 och en
student menar att ”insikten växer” när man skriver om samma ämne.100 När
T1-studenter 2004 i enkätsvar kommenterar uppläggningen på terminen tar
21 av 103 svarande upp att det är positivt med tre pm.
Det har varit bra att få skriva 3 uppgifter i samma ämne med ökad svårighetsgrad och kommentarer längs vägen. [EnT104/k84/23]
Bra att man skriver om samma ämne 3 gånger, då utvecklar man sitt skrivande, och går och funderar på innehållet hela terminen. [EnT104/m83/91]
Utformningen var bra. Att få jobba med samma ämne under flera steg gör att
man får en större förståelse och en insikt om att perspektivet (från PM 1) ändras. [EnT104/k84/5]
97

Terminskurs 1/Juridik II 2004 Om PM-skrivandet.
Terminskurs 2 2005 och 2006. Undervisningsplan.
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T1 RTG 9.12.2003.
100
T1 RTG 10.12.2003.
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Några studenter för dock även fram en nackdel med uppläggningen:
Bra att man stegvis fick lära sig en PMs uppbyggnad. Dock blev ämnet uttjatat [EnT104/k83/64]
Det var bra att vi hade möjlighet att skriva ett ”övnings-PM” som inte blev
betygsatt. Även om PM:en på juridiklinjen inte skiljer sig annat än i ämnesinnehåll uppskattade jag en sådan ”mjuk start”. Det blev däremot MYCKET
tjatigt att skriva tre PM om samma sak, det tog död på all lust att sätta sig in i
ämnet. [EnT104/k83/50]

I institutionens skriftliga instruktioner till pm-skrivandet på termin 1 regleras
olika praktiska frågor och studenterna uppmanas att följa instruktionerna för
pm-inlämning ”med stor noggrannhet”. I instruktionerna berörs inte frågan
om textens mottagare, men i andra sammanhang får studenterna den generella anvisningen att rikta texten till kurskamraterna, dvs. personer med liknande juridiska förkunskaper.
Pm-uppgifterna på termin 1 och termin 2 är individuella: ”Observera att
samtliga promemorior är individuella och betygsätts som sådana. Det är
alltså inte tillåtet att i någon form samarbeta för att fullgöra dessa uppgifter.”101
Att samarbete är förbjudet hindrar inte att kurskamrater kan ge varandra
synpunkter på texterna vilket uppmuntras i informationsmaterialet på termin
1: ”Be gärna en kamrat att läsa igenom Din PM och komma med synpunkter”. I handboken Examinationer beskriver juridikläraren Jan Melander
(2006:27) utbildningens syn på samarbete:
Jag tolkar ”rättsläget” på institutionen så att det normalt sett inte är otillåtet
att låta andra läsa din text och ge dig synpunkter på den. Givet är dock att det
är du som skall skriva texten och att uppgiften därmed är individuell (om inte
annat uttryckligen sägs). Samarbeten som siktar på att andra hjälper dig att
skriva texten är därmed förbjudna. Att be en god vän eller studiekamrat kritiskt granska ditt språkbruk kan sammanfattningsvis sägas vara ett utmärkt
komplement till dina egna självkontrollerande genomläsningar. Se bara till att
du väljer någon som är mycket petig!

Det finns i undervisningen en tradition att inte delge studenterna några texter
som kan fungera som mönster, möjligen på grund av en befarad risk att studenterna då inte skulle arbeta tillräckligt självständigt: ”Pm på T1/JIK II bör
inte författas med andra pm som förlagor, vilket institutionen försöker verka
för genom att byta pm-ämnen varje år.”102
På termin 1 får varje student några minuters handledning av seminarieläraren under arbetet med PM 2 och 3, antingen enskilt eller i basgruppen.
Inom ramen för denna handledning ryms inte någon noggrann genomgång

101
102
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Terminskurs 2 2005 och 2006. Undervisningsplan.
Terminskurs 1/Juridik II 2004. Protokoll mitterminskursråd.

av texterna. Skriftliga kommentarer ges sedan av den lärare som poängsätter
texten. Seminarielärarna bedömer inte sina egna studenters pm.
Vid olika universitet och högskolor verkar studenter för att de skall bedömas anonymt.103 På termin 1 och 2 på juristprogrammet bedöms studenternas texter av rättviseskäl anonymt; studenterna lämnar in sina texter med
kodnummer i stället för namn. Under termin 1 rättar lärarna oftast PM 2 och
PM 3 av samma studenter (samma kodnummer). Studenterna på termin 1 får
tillbaka sina kommenterade och poängsatta pm vid en så kallad RTG, rättsteknikgenomgång. RTG hålls i grupper med de studenter som har skrivit om
samma pm-ämne. Lärarna går igenom generella problem med ämneshantering och språkanvändning i studenternas texter, och språket står i hög grad i
fokus. Studenterna har fått skriftlig instruktion om att noga följa med i lärarnas kommentarer och synpunkter vid RTG:n, ”så att det som sägs kan omsättas i praktisk kunskap vid arbetet med PM 3”.104 En konsekvens av den anonyma rättningen är att dialog mellan student och pm-rättande lärare inte
uppmuntras:
Ställ frågor till seminarieläraren. Om ni kommer till oss bryts anonymiteten.
Det är dåligt för alla.105

På termin 2 gås ”vanligt förekommande formella brister” igenom vid pmseminarier som hålls av den lärare som bedömt promemoriorna. ”De individuella promemoriorna diskuteras inte, eftersom varje promemoria kommenterats vid rättningen.”106 Från och med våren 2006 är dessa seminarier borttagna. Dåvarande kursföreståndaren uppger att förändringen delvis är ett
resultat av besparingskrav. Kursvärderingar hade också visat att många studenter ansåg att seminarierna inte var särskilt givande. ”Studenterna vill
diskutera sina egna promemorior, inte höra allmänna synpunkter på skrivandet.”107
I skriftligt informationsmaterial ges övergripande instruktioner för utförandet av skrivuppgifter. De moment på termin 1 där muntliga anvisningar
och råd ges är sammanfattningsvis
seminarielärarens allmänna pm-instruktioner
en föreläsning om att skriva juridik
genomgång i basgrupp av PM 1
seminarielärarens handledning inför PM 2 och 3, enskilt eller i basgruppen
103

Vid Uppsala universitet har i mars 2009 en policy knäsatts som innebär att vid ”sådana
skriftliga prov som genomförs i särskilda, för ändamålet anpassade lokaler” ersätts studentens
identitetsuppgifter av en kod. (Införande av kodade salskrivningar vid Uppsala universitet, dnr
UFV 2009/445).
104
Terminskurs 1/Juridik II 2004. Om PM-skrivandet.
105
T1 RTG 11.11.2003.
106
Terminskurs 2 2005. Undervisningsplan. Pm-seminarierna hölls under en lektionstimme i
grupper om 10–15 studenter.
107
E-post 20.4.2006.
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RTG, rättsteknikgenomgång, efter PM 2 och 3.

4.2.3 Skrivuppgifter på termin 3–6
De pm-uppgifter som ges under de två första terminerna innebär en generell
träning av juridisk argumentation och anknyter inte direkt och konkret till
olika autentiska skrivsituationer för en jurist. Skrivuppgifterna varierar i grad
av anknytning till en tänkbar yrkespraktik.108 På vissa kurser finns exempel
på en mer uttalad anknytning. I ämnet familjerätt på termin 3 förekommer
skrivuppgifter där mottagaren är specificerad och inte alltid utgörs av jurister:
göra en rättsutredning åt överförmyndaren
på uppdrag av föreningen UnderhållsPappor skriva ett utkast till debattartikel
för publicering i en morgontidning med anledning av den pågående översynen av underhållsstödslagen
på uppdrag av föreningen Individuell rätt som är en mycket radikal barnrättsorganisation i en skrivelse till justitiedepartementet peka på svagheter i den
nuvarande regleringen vad gäller skyddet för barnets egendom

Ett exempel från termin 3 visar hur en lärare i en pm-kommentar kopplar till
yrkesutövningen genom att påpeka några väsentliga villkor för juristens
skrivande i arbetet. Läraren inleder sin slutkommentar med det sammanfattande omdömet ”slarvigt” och anger sedan tre svaga punkter:
1. Jag saknar PM-uppg. som försättsblad
2. Du måste jobba mycket mer med språket (det är juristens verktyg!) i inledningen. Första intrycket är viktigt när man läser.
3. Håll dig till PM-frågan! Slösa inte text på sådant som är irrelevant. Som
praktiserande jurist kan du aldrig ta betalt för annat än arbete som är direkt
kopplat till din klients fråga. [T3/41/slutk.]

Även om läraren anknyter till yrkesutövningen för en praktiserande jurist –
och lyfter fram en ekonomisk aspekt av att hålla sig till ämnet – framgår det
att det är en utbildningssituation som utgör ramen; till pm-instruktionerna
hör att ett blad med uppgiftsformuleringen skall utgöra försättsblad.
På termin 4 förekommer övningar där studenterna agerar olika roller i en
rättegång. Som förberedelse lämnar de in skriftliga versioner av sina anföranden. Under terminen förekommer en pm-uppgift där alla studenter i en
basgrupp får samma ämne. Varje student skriver först en egen text, och bas108

Hur färdigheter i akademiskt rättsvetenskapande och i olika juridiska yrkespraktiker förhåller sig till varandra är en intressant fråga som jag inte fördjupar här. Ett yttrande av en
juridiklärare pekar på en viss åtskillnad: ”Akademiskt verksamma jurister bildar en egen
grupp. Färdigheter – som att skriva avtal – får man lära sig i yrket.” (Juridiska institutionen,
utbildningsdag 10.3.2005). Blåsjö (2009) undersöker medierande redskap i juridiska verksamheter och studerar både praktisk yrkesverksamhet och akademisk praktik.
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gruppen gör därefter en gemensam muntlig redovisning i seminariegruppen.
Efter redovisningen får varje student kommentarer, enskilt eller i basgruppen.
På termin 5 ges en rättspolitisk pm-uppgift. I inledningen till de pminstruktioner som studenterna får ges en kortfattad förklaring till uppgiftens
syfte: ”Det innebär att du skall diskutera ett område utifrån hur gällande rätt
enligt din uppfattning bör utformas.” Senare i instruktionerna utvecklas begreppet rättspolitisk:
Det är viktigt att skilja mellan en rättspolitisk och en rättsdogmatisk text.
Rättspolitiska texter inriktas i huvudsak på hur gällande rätt bör utformas (de
lege ferenda), medan rättsdogmatiska texter fokuserar på hur gällande rätt är
utformad (de lege lata).109

Pm-ämnenas karaktär exemplifieras här med ämnen som gavs på termin 5 år
2003 och 2004: ”Kvinnlig representation i företagsledningar”, ”Skatteverkets publikationer i förhållande till delegationsförbudet och legalitetsprincipen”, ”Redovisningens normgivningssystem i förhållande till delegationsförbudet och legalitetsprincipen”, ”Skatteplanering – en rättighet att inte
betala skatt eller en skyldighet att betala skatt?”
Pm-uppgiften diskuteras i grupper med fyra eller fem studenter och behandlas då genom dels opposition, dels gruppdiskussion. Varje opponent
skriver före mötet ett ”oppositions-PM” (en halv till en sida) med de centrala
punkter som vederbörande avser att behandla vid oppositionen. På termin 5
skrivs också ett så kallat ”genus-PM”. Instruktionerna är inte så detaljerade;
när det gäller ämnesförslag framhålls att det ”kan vara lämpligt att bygga
upp sitt PM på någon form av grundläggande idé om genus och de ämnen
som behandlas på Termin 5”.110
På termin 6 skriver varje student ett individuellt pm om 10–12 sidor utifrån ett tilldelat ämne. I undervisningsplanen uppmärksammas studenterna
på vad som utmärker pm-uppgiften på termin 6:
Observera dock att de uppsatsämnen som ges på T6 skiljer sig något åt från
vad studenter är vana vid från tidigare terminer. I de flesta fall finns ingen enskild ”knäckfråga” som skall besvaras utan uppgiften är snarare att genom relevanta avgränsningar av en ibland omfattande uppgift skapa en intressant
uppsats. Studenter som ges samma ämne kan alltså i princip skriva uppsatser
som skiljer sig åt en hel del.111

Av undervisningsplanen framgår att studenten nu förväntas utföra pmuppgiften på egen hand; individuell handledning lämnas ”vid behov på studentens förfrågan”. ”Sådan handledning ges normalt endast om studenten
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T5 2003. Rättspolitisk PM – instruktioner.
T5 2004. Kursinformation på webben: Meddelanden, aktuellt.
111
T6 2005. Undervisningsplan.
110
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inte förstår sitt tilldelade ämne. Normalt förutsätts studenten kunna arbeta
självständigt med sin uppgift.”112
Terminskurs 6 innehåller en rad olika moment vilket återspeglas i bredden av pm-ämnen. Under terminen behandlas bland annat kommunalrätt och
förvaltningsrätt (pm-ämne: ”Laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen, dess syfte och funktion”), socialrätt och utlänningsrätt (pm-ämne:
”Rätten att tala minoritetsspråk inför förvaltningsmyndigheter – ett rättssäkerhetskrav?”), internationell privat- och processrätt (pm-ämne: ”Lex loci
delicti-regeln i fall av ärekränkning – en analys av ROM II”) och EG-rätt
(pm-ämne: ”Enskildas talerätt inför EG-domstolen – dags för reformer?”).113
Sammanfattningsvis kan sägas att studenterna under de sex första terminerna vid seminarier och i pm-skrivande möter övningar av både mer praktisk, problemlösande art och mer teoretisk, bearbetande.
När det gäller termin 7–9, den avancerade nivån, kan i korthet konstateras
att studieordningen är ”mycket flexibel”.114 Studenterna kan välja mellan
olika fördjupningskurser och det finns därför ingen enhetlig utformning av
skrivuppgifter. På den obligatoriska kursen Rättshistoria och allmän rättslära
förekommer inte någon skriftlig uppgift. Enligt kursföreståndaren betonas
”den muntliga framställningen som en övning i retorik”.115
Utbildningen avslutas med ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng.

4.3 Elementa i juridisk metod
De seminarier som undervisningen på juristprogrammet kretsar kring har i
början av utbildningen till stor del funktionen att studenterna skall börja
förstå vad som utmärker juridisk metod och argumentation. Genreforskaren
Vijay Bhatia (2002:31) har undersökt den juridiska disciplinen och pekar på
centrala syften i studiet av juridik:116
The main objectives in the study of law […] are to encourage legal reasoning
and to pursue issues about the law through legal research. The emphasis is on
deriving principles of law from the facts of life and also on applying principles to the daily affairs of the members of one’s society. Strategies to promote legal reasoning are also deeply rooted in the discourse of law and have
remained unchanged for a long time.
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T6 2005. Undervisningsplan.
Exemplen är hämtade från T6 2004.
114
Juristprogrammet studiehandbok läsåret 2007/08 s. 18.
115
E-post 5.2.2008.
116
Bhatia hör till de genreforskare som betonar att genrer formas utifrån kommunikativa och
retoriska syften och speglar normer i de diskursgemenskaper som förfogar över genrerna (se
t.ex. Bhatia 1993).
113
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Huruvida det går att tala om en juridisk metod förefaller vara en fråga om
vilket perspektiv man anlägger.117 Man kan skilja mellan rättstillämpning och
rättsvetenskap, och rättsvetenskapen rymmer i sin tur en rad områden. Andersson (1994) beskriver praktiskt tillämpad juridik och rättsvetenskap som
två juridiska discipliner. Inom rättsvetenskapen kan man sedan urskilja olika
roller: materiell rättsvetenskapare, rättssociolog, rättshistoriker, rättsekonom,
rättsfilosof etc.118 Rättsvetenskaparens fokus avgör vilken metod som används. Mosesson (1986:29) skiljer mellan metoder för bland annat rättsfallstolkning, författningstolkning och tolkning av avtal.
Det kan emellertid också vara befogat att fokusera på likheterna i juridisk
metod. En jurist ger följande bild (intervjusvar hämtat från Blåsjö 2009:2):
Överlag har det förutsatts att vi som skriver rättsvetenskapliga verk använder
oss av samma metod som domare. Vi löser juridiska problem på samma sätt,
forskaren går väl kanske lite längre, men annars har det funnits en sorts samsyn att alla goda jurister gör på ungefär samma sätt som ett justitieråd.

I en magisteruppsats beskriver Christina Helmér (2002:18–19), med viss
distans, den sammanhållande funktion som den gemensamma metodiska
basen har i juristprofessionen:
För att räknas som en ”riktig jurist” krävs det, förutom att ha genomgått socialiseringsprocessen, att juristen behärskar de redskap och de metoder som hör
till yrket. Om juristen väljer att använda sig av andra redskap än de traditionella riskerar hon/han att argumentationen avfärdas som irrelevant och ”ickejuridisk”. [---] Socialiseringen in i juristyrket innebär att en sedvana utvecklas
som bildar underlag för de hanteringsregler som uppkommer och som i sin
tur bär upp den arbetsmetod som brukar kallas för traditionell juridisk metod.
Inom denna arbetsmetod finns sedan länge en väletablerad struktur med fördefinierade begrepp och accepterad argumentation.119

Den träning i juridisk argumentation som juridikstudenterna i min studie är
inbegripna i under seminarierna finns infogad i den pedagogiska modellen
som innebär problemorienterade undervisningsformer. Studenterna blir genom det ständigt återkommande arbetet i bas- och seminariegrupper alltmer
förtrogna med elementa i juridisk argumentation. Studenterna på termin 1 tar
också del av föreläsningar om metod.
I en muntligt framförd sammanfattande beskrivning av vad som utmärker
juridisk metod lyfter en lärare fram att det i juridiken inte är ”slutsatsen som
är det viktiga utan vägen dit”. Läraren ställer denna metod mot gymnasiet,
117

Mitt försök att beskriva elementa i juridisk metod utgår från icke-juristens perspektiv och
innebär med nödvändighet en förenkling av ett juridiskt metodologiskt spektrum.
118
Håkan Andersson i e-post 21.5.2003.
119
I sitt fortsatta resonemang pekar Helmér (a.a. s. 19) på nackdelar med att en metod får
dominera: ”Bruket av den traditionella juridiska metoden får som konsekvens att formuleringen av frågeställningar blir snävare och möjligheten att finna juridiska lösningarna [så] begränsas.”
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som många studenter nyligen gått ut, och menar att det där är ”svaret som är
det viktigaste”.120 Melander och Samuelsson (2003:67) påpekar att juridik
”handlar om argumentation, inte om svar”.
Argumentation är en central språkhandling i juridikstudenternas pm. När
en lärare på termin 1 frågar vad studenterna tror att lärarna premierar och
fäster mest uppmärksamhet vid är argumentation något av det första som
nämns.121 En lärare belyser hur juridisk argumentation skall gå till genom att
skilja mellan ”att vara kritisk”, vilket är att ha en åsikt, och ”att tänka kritiskt”, vilket innebär metod och vetenskap. Läraren menar att det i studenternas pm finns en tendens att vara kritisk och betonar att ”kritik ska vara grundad i ett vetenskapligt tänkande”. Det gäller att ”ifrågasätta det egna” och att
”problematisera”. Att det handlar om en språklig verksamhet framhävs när
läraren gör gällande att juridisk metod är ”textargumenterande snarare än
kunskapsproduktion”.122
I pm-kommentarer och vid handledning försöker en del lärare att särskilt
tydligt formulera vad som är kärnan i den vetenskapliga och juridiska verksamhet som studenterna skall skolas in i:
Att ha belägg för det man skriver är nyckeln till vetenskapligt skrivande – var
noggrann med detta! [T1/2/258]
Ett uruselt argument att jag tycker så.123
Att argumentera juridiskt innebär att hantera rättskällorna. […] Undvik eget
filosoferande; utgå från lagtexten.124

Vid ett seminarium i början av termin 1 säger en lärare att det ibland är
”svårt att se i vilken ända man skall börja i en lagparagraf”.125 Till hantverket
hör också att på ett juridiskt relevant sätt kunna analysera den företeelse som
är föremål för juridisk prövning:
Det är […] karakteristiskt för den juridiska tekniken att ”isolera” fram de
moment i ett händelseförlopp eller ett sakförhållande som har vad man kallar
”juridisk betydelse”. Att denna isolering i verkligheten ofta är ineffektiv på
grund av språkets ofullkomlighet och bristande precision eller på grund av
utomjuridiska värderingars genomslag upphäver inte själva principen, som i
sin tur är ett grundelement i det rättsliga beslutfattandet och i rättsstatens
rättssäkerhetsideologi. (Strömholm 1991:118–119)
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T1 RTG 13.12.2004.
T1 RTG 14.12.2004.
122
T2 pm-seminarium 25.2.2003.
123
T1 RTG 17.11.2004.
124
T2 pm-seminarium 25.2.2003.
125
T1 2002.
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4.3.1 Att hantera rättskällorna
Grundläggande i juridisk metod är att hantera rättskällorna på rätt sätt. I
handboken Tolkning och tillämpning (Melander & Samuelsson 2003:63) påpekas att de rättsliga texterna och kurslitteraturen inte skall ”blott läras in –
man skall lära sig att göra någonting med dessa texter”.
En konstitutiv del i metoden utgör rättskälleläran som innebär en hierarkisk gradering av källor. De nya studenterna måste lära sig att ständigt tilllämpa detta sätt att hantera källorna till juridiska resonemang, och kunskapen
är grundläggande för professionen: ”I Sverige lär sig studenter snabbt hur
rätt[s]källornas hierarki fungerar; hur grundlagen, vanliga lagar och andra
författningar tillämpas, och hur rättspraxis, förarbeten och doktrin åberopas
för att tolka lagens innebörd” (Cameron 2005:14).126 Vid pm-handledning
lyfts budskapet fram, med mer eller mindre tydlig skärpa:
Tänk på att det är en juridisk text – rättskällehierarkin127
Det som är absolut fel är att gå direkt till sekundärkällan. […] Det finns alltid
en primärkälla att tillgå.128
S: Jag vet inte om jag har utgått nåt från lagtexten. Bara kollat i böckerna.
L: Det är ett motstånd men lagtext är lagtext.129

En central del av förmågan att utforma källhänvisningar på ett vedertaget sätt
är hanteringen av olika rättskällor: ”Angående källhantering kan tilläggas att
det goda arbetet även förutsätter att tekniker att hänvisa till lagtext och andra
rättskällor väl behärskas av skribenten.”130
Det oundgängliga stödet i källor kräver en omfattande fotnotsapparat.
Studenterna har skiftande erfarenheter av användning av fotnoter: ”Jag kan
inte nota, ursäkta mig. Jag gick natur på gymnasiet.” Den studieinriktning
som studenten haft på gymnasiet kommer här att innebära en brist i förhållande till de starka krav på notapparat som studenten möter på juridikutbildningen. Studenten måste vänja sig vid en annan praxis, av läraren skildrad
med viss distans: ”Det kan bli så illa att det blir en fotnot för varje mening.”131 Att behärska kunskapen om hur och när fotnoter skall användas är
en ”teknik som fullbordas genom träning”, och källhantering sägs vara någonting som studenterna behöver ”kämpa med under hela utbildningen”.132

126

Doktrin är ”en samlingsbeteckning som avser rättsvetenskapliga alster i en eller annan
form” (Melander & Samuelsson 2003:48) eller kortare uttryckt: ”Den rättsvetenskapliga litteraturen” (Stefan Melin 2007:102).
127
T1 pm-handledning 18.10.2004.
128
T1 RTG 17.11.2004.
129
T1 pm-handledning 13.10.2004.
130
Terminskurs 1/Juridik II 2006. Bilaga 2 – Att tänka på vid arbetet med PM-uppgifter.
131
T1 pm-handledning 18.11.2003.
132
T1 RTG 13.12.2004.
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Ibland pekar lärare i sina slutkommentarer tydligt ut grundläggande komponenter i juridiskt textbygge. I följande kommentar betonas starkt nödvändigheten av källstöd:
LK: Du använder fotnoter VÄLDIGT sparsamt – inte acceptabelt. Allt du
skriver som inte är ditt eget tänkande (nu har du över huvud taget enormt lite
eget tänkande) måste ha stöd i en källhänvisning. Du får inte slarva med detta. Annars ingen juridisk text! [T1/3/209/slutk.]

Lärarens påpekande att allt som inte är eget tänkande måste ha stöd i en
källhänvisning kan tolkas som att det som är en students eget tänkande inte
behöver förankras i källstöd, men följande yttrande från en student tyder på
något annat: ”Jag hörde att nån lärare sagt att har man egna åsikter måste
man ha tungt stöd.”133
Även sådant som en student kan uppfatta som känd kunskap hos en juridiskt bevandrad läsare kan kräva källstöd:
Det har sagts på flera håll att prejudikat är retroaktiva, men LK: källa [T1/3/
205]

Att juridikstudenterna ständigt skall visa vilket stöd de har för sina resonemang är en viktig del i den hantverksträning som de är inbegripna i. Vid ett
RTG-tillfälle formuleras principen mycket tydligt av en lärare: ”Nota all
information som ni har.”134 Denna princip kan ibland synas överdriven. ”Det
krävs t.ex. att man har fyllt 18 år för att få rösta”, skriver en T1-student
[T1/3/244], och detta skulle kunna anses som allmänt känt. Studenten måste
dock kunna förankra även ett sådant påstående på ett juridiskt giltigt sätt, och
läraren ger kommentaren ”källa”.
Följande T1-student som i sitt pm försöker tillämpa ett självständigt tänkande har missat centrala inslag i juridisk metod:
Istället för att koncentrera mig för mycket på litteratur jag läst, och som därmed även många andra läst och är medvetna om, har jag försökt att själv hitta
problemen och analysera utifrån egna erfarenheter som jag fått genom den
problemlösning vi arbetat med under terminens gång. LK: onödigt + du bör
använda litteraturen som ditt främsta verktyg & utifrån den göra en självständig utvärdering. [hela meningen understruken, T1/3/205]

I en slutkommentar till ett T1-pm uttrycks på ett pregnant sätt den spänning
som ligger i de metodiska krav som juridikstudenter har att leva upp till:
”Betydande osjälvständighet. Egna åsikter utan förankring i källor” [T1/2/
193/slutk.]. Samma metodiska svårighet kommenteras i ett pm från termin 2:
”Uttryck som ’enligt min mening’ utgör inte på något sätt rättsligt stöd och
kan med fördel utelämnas.” [T2/14/slutk.]. För en ny student kan ”egna åsik133
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ter” framstå som det som skall uppvisas, men studenterna måste träna sig i
den form av självständighet som inte innebär åsikter utan som yttrar sig i
bedömningar väl förankrade i rättsliga källor. Det finns en spänning mellan
oönskad självständighet och rätt typ av självständighet. Melander (2006:38)
uttrycker detta faktum på ett talande sätt: ”Juristen skall tänka fritt – på rätt
sätt.”
En kategori rättskällor utgörs av doktrin. ”Doktrin hamnar ju mest i botten men den finns ändå där”, säger en lärare vid handledning på termin 1.135
Att utgå från lagtexten i stället för från doktrin blir en träning i självständighet. ”Ni kan frigöra er ganska mycket från det Hellner skriver. Grundgrejen
är att man inte gör tillräckligt mycket av lagtexten.”136 När studenter missar
härvidlag – och i fotnoter hänvisar till exempelvis nämnde Hellner i stället
för till lagtext – blir lärarens kommentar ofta rättskällefel. Studenterna skall
lära sig att de själva måste tolka lagtexten och ta fram de motargument som
alltid finns i juridiska frågor. Det går inte att oreflekterat ta över argument
från kurslitteraturen; ”författarna i doktrinen är inga perfekta människor”.137
Genom att känna till mer om hur hierarkin fungerar kan en student ta ett
litet kliv in i juristskrået:
S: Hur vet man vem som är högt ansedd i juridiska kretsar när man inte har
varit här så länge? Vet bibliotekarien? 74 av 100 på trovärdighetsskalan.138

En liknande fråga ställer en student som kommit en månad längre i studierna: ”Finns det nån hierarki inom läroböckerna?”139

4.3.2 Relevansen hos olika källor
Utifrån den metodiska grundpelaren rättskällehierarki behöver studenterna få
klart för sig vilka källor till juridiska resonemang som kan accepteras. För en
T1-student kan det vara naturligt att hänvisa till sådant som sagts på en föreläsning. En student citerar i en rubrik en målande formulering från en föreläsare: ”Man skall inte skjuta sparvar med kanon”. Vid fotnoten där föreläsarens namn och datum för föreläsningen anges får studenten kommentaren
”ingen rättskälla” [T1/3/140]. Budskapet att referenser till föreläsningar på
kursen inte är acceptabla framförs ibland mycket tydligt: ”Aldrig ok som
källa, någonsin.” [T2/273]. Studenterna måste lära sig rättskällornas roll som
grund för juridiska resonemang. Andra typer av resonemang – som skulle
kunna bygga på andra typer av källor – är i princip irrelevanta i de juridiska
pm som studenterna skall skriva. Tidningsartiklar kan ge uppslag om aktuel135
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la juridiska problem men inte användas som stöd för ett juridiskt påstående.
Internet avfärdas oftast som rättskälla.
Artikel i DN, bra att knyta an till det som är aktuellt men tänka: Vad har det
för rättskällevärde?140
Rättskällevärde för en hemsida är rätt så begränsat. Praxis, riktlinjer som inte
går att hitta nån annanstans kan du hämta.141
LK: Undvik nätet som rättskälla! Använd vedertagna rättskällor. [T1/2/278]

Kravet på källstöd kan vara problematiskt när studenter använder sakinnehåll
som bygger på allmänbildning. Studenten bakom följande textcitat refererar
en nyhetshändelse och läraren ger då kommentaren ”källa?”.
För drygt ett år sedan anklagades tre svenska medborgare för att ha samröre
med terrorism. EU satte upp dem på sin sanktionslista, och deras tillgångar
frystes. Att de frystes var ett led i att hindra dem […] men jag anser att frysningen av deras tillgångar delvis är att se som ett straff. LK: källa? [textpartiet markerat med streck i kanten, T1/3/205]

Informationen torde studenten ha fått från massmediernas nyhetsrapportering, men det är inte en accepterad källa. Lärarens avsikt med kommentaren
kan därför knappast ha varit att peka på att studenten borde ha angett källan
till påståendena – som kan vara en tidningsartikel eller en nyhetssändning.
Betoningen av vikten av vedertagna rättskällor kan ta sig uttryck i att
andra typer av källor inte accepteras ens när det förefaller finnas relevant
information att hämta där. En student på termin 5 nämner i en text om ideella
föreningar att LO har två miljoner medlemmar och hänvisar då till ”lo.se”.
Denna referens föranleder kommentaren ”ej rättskälla!” [T5/152]. En T1student som hämtar en definition från Nationalencyklopedin får kommentaren ”dålig källa!” [T1/2/268]. En annan T1-student hämtar betydelsen av
ordet retroaktiv från SAOL. Lärarens kommentar blir då ”undvik ordböcker
som källa” [T1/3/205].142 Intressant att notera är att även Norstedts juridiska
handbok anses som en ”tveksam källa” [T1/2/26].143
Om en ordbok som SAOL inte betraktas som (rätts)källa utan som hjälpmedel i skrivandet har den dock ett värde. I undervisningsplanen för termin 2
(i en anvisning som gäller språkets betydelse för bedömning och betygsättning) uppmuntras studenterna att använda SAOL:
Skriv hellre enkelt och använd ord du är säker på vad de betyder. Det är också viktigt att inte ligga alltför nära källornas språkbruk, eftersom detta ger intryck av osjälvständighet och att PM-författaren inte riktigt har förstått det
140
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källan uttrycker. Om du inte redan har Svenska akademiens [så] ordlista
(SAOL) kan det vara en god idé att skaffa ett eget exemplar.144

SAOL innehåller inte specialiserade juridiska fackuttryck, men studenter kan
ha svårt att förstå även allmänspråkliga ord. Ibland kan studenter också behöva kontrollera ord stavning med hjälp av SAOL.
Lärarnas vilja att hos studenterna inpränta rättskällehierarkins betydelse
leder ibland till en mycket tydlig uppdelning i jurister och icke-jurister.
L: Om man ska kritisera kanske man kan hitta något ämne där KU varit
iblandat. Har du sökt på artiklar?
S: Nej.
L: Kanske nån som har suttit i Konstitutionsutskottet, men de är ju inte jurister så man får akta sig.145

Den precision som finns som en ledstjärna för juridikstudenterna inverkar
också på synen på närliggande akademiska ämnen och blir en aspekt av inskolningen i skrået.
L: Var noga med terminologin. Allmänna domstolar – menar du även allmänna förvaltningsdomstolar?
S: Det är hämtat ur Författnings …
L: Lita inte på dem. De är statsvetare, inte jurister.146

Formuleringen ”lita inte på” kan tyckas väl drastisk. I lärarens reaktion ligger förmodligen en omsorg om att de nya juridikstudenterna skall förstå att
juridikens metod är något annat än det som statsvetare ägnar sig åt.147 En
lärare beskriver i en intervju hur språk och juridisk metod hänger ihop genom att jämföra med statsvetenskap, ”där man läser en text i informationssyfte”. Det kräver liksom juridiken sin terminologi och ett akademiskt språk.
Läraren uttrycker det som att man där ”köper” det man läser, och det blir då
en skillnad gentemot det som är juridisk metod: ”Man får absolut inte köpa
det.” Juridikens förhållningssätt innebär att ”vara beredd att se att det kan
tolkas på flera sätt”.148
Uppfattningen att det finns en grundläggande skillnad mellan juristens
och icke-juristens möjlighet att förstå juridisk materia uttrycks målande av
juristen Iain Cameron (2005:10):
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Samhällsvetaren kan se den juridiska skogen, men endast juristen kan ta sig
fram i den, måhända mycket långsamt, från träd till träd. För den oförsiktige
samhällsvetaren som har irrat in sig i en juridisk skog finns det stora risker att
han (säkert en han, om han är oförsiktig) inte kommer ut, åtminstone inte
med hedern i behåll. Med risk att bli anklagad för [att] skydda mitt skrå, och
väl medveten om statsvetarnas oro för demokrati kontra ”expertvälde” vill
jag säga att endast en jurist kan förstå lagen på riktigt. Endast en jurist vet hur
”stängt” det juridiska resonemanget är och vad som är en juridiskt godtagbar
motivering.

Karsten Åström (1990) karakteriserar juridikämnet utifrån en students tentamenssvar på frågan om kunskapsteoretiska skillnader mellan rättsvetenskap och sociologi: ”Juridik är exakt, sociologi är mer funderande”. Hans
omedelbara reaktion var att ge noll poäng för svaret, men han inser så småningom att svaret måste ha med den pedagogiska framtoningen att göra.
Enligt Åström har lärarna stora möjligheter att forma studenterna:
Genom utbildningens separation från praktiken är lärarens möjligheter att
forma studenterna än starkare i juristutbildningen än i de flesta andra utbildningar. Juristutbildningens lärare har därmed ett mycket stort ansvar för hur
nyutbildade jurister kommer att se på sin egen kunskapsproduktion och yrkesroll och därmed föra en professionell tradition vidare. (a.a. s. 116)

4.4 Muntlig praktik – ett seminariesamtal i början av
utbildningen
Pedagogen Thérèse Hartman som undersökt juridikutbildningen i Uppsala
utifrån ett mångfaldsperspektiv citerar en lärare som för studenterna påpekar
vikten av att även kunna tala juridisk svenska (Hartman 2009:129):
Men ni måste jobba lite grann med att försöka tala juridisk svenska också.
Annars går ni inte hem på juridiska arbetsplatser. Man tappar förtroendet för
er även om ni har rätt i sak och er juridiska analys är korrekt. Så ni kan inte
uttrycka den på ett sätt som skrämmer era äldre kollegor. Då tar dom inte in
det ni säger.149

För juridikstudenterna i Uppsala utgör basgruppsarbetet och seminarierna de
grundläggande undervisningsformerna. Vid seminarierna får studenterna
träning i att ”tala juridisk svenska”. Även om inte alla studenter yttrar sig i
samma utsträckning under seminarierna kommer det muntliga först, före
skrivandet, i studenternas egen aktiva användning av språk med juridiskt
innehåll. Interaktionen i seminariemiljön tillsammans med samtalen i basgrupperna inverkar i hög grad på deras språkliga inskolning.
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Det framgår inte på vilken termin läraren förmedlar detta budskap till studenterna.

Till den problemorienterade undervisningsmodell som tillämpas hör att
olika basgrupper agerar ordförande vid seminarierna. Enskilda studenter har
olika förmåga att axla ordföranderollen. Att en student är drivande som ordförande kan föra seminariet framåt, men det kan ibland också uppfattas som
mästrande:
S1: Uppenbarhetsrekvisitet – har någon koll på det? [kort tystnad] Har ingen
koll på det?
S2: Alla har väl koll på det!
S1: Jaså. Upplys mig.150

För att belysa hur studenters språkanvändning kan te sig alldeles i början av
utbildningen skall jag här kommentera delar av ett samtal vid ett seminarium
på termin 1. Min återgivning av replikskiftet bygger på mina anteckningar.
Replikerna kan därför inte citeras ordagrant, och jag har valt att i vissa fall
komplettera yttranden med några formord. Jag menar att den typ av analys
som jag gör här inte kräver en exakt återgivning av dialogen. Det som jag är
intresserad av är att hitta exempel på hur nybörjarstudenternas användande
av juridisk metod och juridiska termer tar sig uttryck. Jag vill se vilka typer
av yttranden som studenterna gör, hur seminarieläraren bemöter studenternas
frågor och vilka vägledande metoder läraren använder. Jag återger replikväxlingar där man kan se exempel på utbildningens pedagogiska praktik. En
allmän – och inte oväntad – bedömning som jag gjorde vid mina seminarieobservationer var att det oftast var samma studenter som yttrade sig. Eftersom olika basgrupper agerar ordförande och det ligger i uppgiften att sprida
talandet kommer dock de flesta studenter att yttra sig vid något tillfälle.
Det första regelrätta seminariet på första terminen har rubriken ”Lagtexten”. Syftet med detta seminarium är enligt seminariematerialet ”att lära sig
vikten av att läsa lagtext noga och att genom det förstå att lagtexten dels ger
mer information än vad man vid en flyktig genomläsning kan uppfatta, dels
lämnar många saker öppna för tolkning”. Instruktionerna till den första seminarieuppgiften är följande:
Analysera med utgångspunkt i regeringsformens 1 kap 1 § det svenska statsskicket.
Använd främst lagtexten för att noga ange vilka statsrättsliga beståndsdelar
som den svenska demokratin vilar på. Var uppmärksam på ordval och möjliga betydelser av formuleringar.
Diskutera, med utgångspunkt i litteratur och kompendier, vilka alternativ som
är tänkbara när regler av denna beskrivande karaktär konstrueras av lagstiftaren. Vilka andra statsskick är tänkbara och hur skiljer de sig åt från det nuvarande svenska?
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Till seminariet hade en basgrupp i förväg utsetts att vara ordförande. Denna
grupp gav inledningsvis ordet till en annan basgrupp som först redogjorde
för faktorer i begreppet demokrati. Studenterna betonade att det är viktigt att
”komma ihåg att det är en portalparagraf”. Därefter följde ett samtal där
förutom läraren några studenter yttrade sig. I min återgivning av seminariesamtalet benämns lärarens turer L och olika studenters turer S1, S2 osv. Jag
har ibland angett en ny tur för samma talare för att tydliggöra innehållet i det
nya draget. Som jag anger i kapitel 3 omnämner jag alltid läraren som hon. I
citaten skiljer jag inte mellan kvinnliga och manliga studenter, men i den
löpande texten benämner jag i förekommande fall studenterna som hon respektive han. Den löpande numreringen är ett sätt att identifiera replikerna
men innebär inte att de olika sekvenser av repliker som jag kommenterar
följer direkt på varandra under seminariet.
1. L: Vad kan sägas om förhållandet mellan kommunalt självstyre och parlamentet?
2. S1: Framgår det att det är parlamentet som stiftar lagarna? Skulle kommuner kunna stifta lagar? Lokala parlament? Parlamentet kan delegera. Kommuner kan stifta föreskrifter.
3. L: Kan lagrummet öppna upp för lokal lagstiftning?
4. L: Titta på ord för ord. Offentlig makt – vad faller utanför? Vad som är offentlig makt kan variera mellan länder.
5. S1: Vilka är då folket som makten utgår från – alla som får rösta? Står det i
paragrafen? En 5-åring?
6. L: Man kan hämta tolkningsstöd på annat ställe i lagen och i andra rättskällor.

Det ingår i utbildningens undervisningsmodell att studenterna själva skall
komma fram till svar. Ett exempel på att läraren inte ger något direkt svar på
en fråga från en student finns i tur 5 och 6. Studenten undrar om en 5-åring
ingår i ”folket som makten utgår från”, och läraren bemöter frågan med att
ange riktlinjer för hur den juridiska metoden fungerar. Studenterna måste
utveckla sin förståelse för vikten av stöd i en argumentation. I seminariematerialet påpekas att ”juridisk argumentation inte är löst tyckande, utan
baseras på stöd i rättskällorna”.
I tur 4 ger läraren metodisk vägledning: ”Titta på ord för ord.” Metoden
ger studenterna ett redskap som kan hjälpa dem att strukturera begrepp eller
företeelser. I turen använder läraren ett modaliserat påstående (”kan variera”). Påståendet ger viss sakinformation men innehåller inga konkreta exempel.
I följande avsnitt av samtalet fokuseras en viktig aspekt i studenternas nya
språkanvändning, förståelsen av ord och uttryck:
7. S1: Vad betyder allmän och lika rösträtt? I vanlig svenska betyder det alla.
8. L: Ja, det är svenskan vi använder.
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9. S2: Problematiskt att lagstiftaren hittar på sin egen innebörd.
10. L: Portalparagraf. Det finns inga sanktioner utifrån 1:1. Då gör det inte så
mycket att det är vagt.

Ordet allmän används i det en av studenterna kallar ”vanlig svenska”. Hon
förefaller vilja pröva användningen och betydelsen av ordet i vanlig svenska
och i det juridiska sammanhanget. Båda studenterna menar att det finns en
oklarhet i betydelsenyanserna. Läraren gör inte någon utredning av det semantiska innehållet i ordet i de olika kontexterna. Hur skall yttrandet i tur 8
tolkas? Är det ett fastslående av det självklara i form av ett skämtsamt yttrande? Är det ett sätt att säga att ordförståelsen inte behöver vara så komplicerad eftersom det gäller ett språk som de inblandade behärskar? I tur 10
fäller läraren återigen ett yttrande som gäller villkoren i den juridiska argumentationen, när hon slår fast att det här är fråga om en portalparagraf, alltså
en inledande, övergripande riktningsgivare. Hon presenterar en juridisk fras:
”Det finns inga sanktioner utifrån 1:1.” Hon bekräftar att det finns en vaghet
i formuleringen i paragrafen men bemöter studenternas undrande inställning
med påståendet att vagheten här inte är betydelsefull eftersom stycket i paragrafen inte ligger till grund för några sanktioner. Därav kan en student dra
slutsatsen att det som är intressant här endast är det som kan få rättslig påföljd.
11. L: Utgår från? Kopplingen mellan folket och exempelvis polis, militär,
domare är vag. Polisen får sin makt från polislagen. Domaren utses av regeringen, som är ett utflöde av riksdagen.
12. S1: Utgår det från hela folket? Om man röstat på höger och det är en
vänsterregering?
13. L: Helt OK diskussion, faktiskt väldigt bra.

S1 har tydligen funderat över innebörden i att ”all makt utgår från folket”.
Hon ger här en ny (och enligt läraren intressant) vinkling åt frågan när hon
för in aspekten politiska block kontra den folkmakt som stadgas i portalparagrafen. Läraren bemöter inte heller här sakinnehållet, men hon ger sitt erkännande åt sättet att resonera. Hon börjar med det mer återhållsamma ”helt
OK diskussion” men ökar sedan intensiteten: ”faktiskt väldigt bra”. Det som
hon ger en eloge åt verkar vara problematiserandet av olika ord och begrepp.
Det anknyter till uppgiftsinstruktionen som uppmanar studenterna att vara
uppmärksamma ”på ordval och möjliga betydelser av formuleringar”. Lärarens beröm tjänar troligen som en vägvisare för studenterna som är nya och i
behov av handledning i konsten att förstå ämnet och dess metod.
Under seminariet aktualiserar studenterna ett nyckelbegrepp i juridiska resonemang: rekvisit.
14. S3: Se vilka rekvisit som ska uppfyllas för att lagparagrafen ska gälla.
15. S4: Vad innebär då rekvisit? Gud, vad jag svamlar! Förstår ni vad jag
menar?
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16. S5: Rekvisit är förutsättningar för att lagen ska gälla.
17. L: Rekvisit är lika med rättsfakta. Om x, rekvisit, så y, rättsföljd. I paragraf 1:9 finns ingen rättsföljd, kan vara angivet i brottsbalken.

Man anar att S3 har börjat resonera kring och tillämpa den juridiska metoden
att se vilka rekvisit som en rättsfråga innehåller. Det är dock inte helt tydligt
vad som ingår i begreppet rekvisit. S4 är oklar över begreppet och frågar sig
vad det innebär (tur 15): ”Vad innebär då rekvisit?” Hon reagerar sedan över
sitt eget ordval: ”Gud, vad jag svamlar!” Genom repliken ”Förstår ni vad jag
menar?” drar hon in de andra studenterna i seminariegruppen i sitt utprövande av ett nytt språkbruk (en ny diskurs).
S6 är en av de studenter som ofta yttrar sig. Jag noterade vid mina observationer att han i olika diskussioner använde kunskaper som han inhämtat
tidigare och i andra sammanhang. Han hade tidigt på utbildningen förmågan
att anamma det nya språkbruket och integrera det i sin språkanvändning.
Han skulle knappast fälla en replik som ”Gud, vad jag svamlar!”. S6 är den
typ av student som läraren vänder sig till om ingen annan student nappar på
en fråga. I repliken i tur 18 visar han ett analytiskt förhållningssätt i utforskandet av rekvisitbegreppet. Turen innehåller först ett modaliserat påstående
som erbjuder ny information (att paragrafen innehåller ett logiskt resonemang) och sedan ett påstående som utgör en förklaring till det första påståendet:
18. S6: Det kan bli ett logiskt resonemang i paragrafen. 1) är en konjunktion
mellan 2), 3) och 4). 1) offentlig förvaltning, 2) likhet, 3) saklighet, 4) opartiskhet.

En uppgift som behandlas vid seminariet innehåller tre fall som skall kommenteras utifrån regeringsformen 1 kap. 9 §. Två av fallen kommenteras i
dialoger nedan. Det första beskrivs så här i uppgiftsmaterialet:
Kioskägaren Eliasson säljer en mycket stor påse smågodis till 15-åringarna
Bert och Berit, men när åttaåringarna Sara och Svante strax därefter vill köpa
samma sak får de beskedet att de får ont i magen om de äter så mycket godis.
De får därför bara köpa en mindre påse var. Har kioskägaren Eliasson rätt att
agera på detta sätt?

Det andra fallet handlar om Petri som är bilinspektör på AB Svensk Bilprovning och hans före detta chef, Antti, som kommer för att besiktiga sin bil.
Petri har tidigare blivit uppsagd från Anttis företag.
I följande replikskifte kan noteras att läraren inte ger något direkt svar på
studentens fråga utan belyser ämnet genom att ställa en motfråga och besvara den:
19. S6: Kan en kiosk vara offentlig förvaltning, exempelvis på en fritidsgård?
20. L: Vad är offentlig förvaltning? Domstol, förvaltningsmyndighet och
andra.
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21. S3: De som implementerar det som riksdagen bestämt.

Läraren ställer till S6 – och till alla studenter i gruppen – en motfråga som
vidgar perspektivet: ”Vad är offentlig förvaltning?” Här besvarar hon delvis
sin egen fråga men lämnar utrymme för tolkning av ordet andra. S3 kompletterar hennes tankegång (följer upp given information med ett direkt påstående).
Den pedagogiska praktik som vi här ser exempel på utgör en form av majevtik. Läraren ställer frågor som skall få studenterna att ta fram de svar och
kunskaper som de har och tänka vidare själva. Under tredje terminen på juristutbildningen i Uppsala presenteras den ”sokratiska metoden” för studenterna, och då hålls lektioner (oftast en timme långa tre gånger i veckan) som
är uppbyggda som en snabb replikväxling mellan läraren och en grupp om
50 studenter.
Det svar som läraren ger i följande replikväxling belyser ett förhållningssätt som studenterna möter redan vid terminens första träff med seminariegruppen: Det finns inte endast ett rätt svar på de uppgifter som studenterna
skall arbeta med.
22. S6: Kan offentlig makt delegeras?
23. L: Jag har svårt att se att domstolar på eget bevåg skulle kunna delegera
dömande makt till något rättssubjekt.

Läraren ger här inte något bestämt svar, utan hon delger studenterna sin bedömning. För en ny student kan ett sådant svar troligen tjäna som faktaupplysning: Domstolar delegerar inte dömande makt.
Lärarens svar i tur 23 innehåller formuleringar som kan ses som exempel
på svårtillgängligt juridiskt språk. Nominalfrasen dömande makt kan kännas
främmande i sin grammatiska form och svår till innehållet. Ordet rättssubjekt förklaras här inte av läraren. Studenterna får utveckla sin förståelse av
begreppet successivt.
I följande repliker ser vi ytterligare ett exempel på hur läraren lotsar studenterna i deras tillägnande av förståelse av centrala ord och begrepp:
24. S7: Vi hade en livlig diskussion om det spelat roll om bilprovningen känt
till relationen Petri–Antti.
25. L: Hur uppfattar ni ordet partisk? Räcker personlig bakgrund eller måste
det manifesteras? Man borde kunna ge ett hyfsat analytiskt svar. Kan man dra
någon slutsats utifrån hur det är skrivet?

Läraren visar hur man kan fundera kring partiskhet men gör inte någon tydlig tolkning av begreppet. I tur 26 resonerar en student vidare kring begreppet partiskhet:
26. S4: Saklighet: handla utifrån tanke, inte känsla. Partiskt borde det vara
när det finns två parter och det gör det inte här.
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27. S4 (Karin, fingerat namn): Det är att märka ord.
28. L: Det är det vi håller på med. Det kan vara så Karin att du slagit huvet på
en spik.

Tur 27 kan ses som en metakommentar till resonemanget i tur 26. Kanske är
studenten tveksam till sitt eget analyserande: ”Det är att märka ord.” Läraren
ger henne dock ett tydligt erkännande. Det hon gör är något som är centralt i
den profession som studenterna är på väg in i. Förmågan att märka ord, att
vara uppmärksam på ord, är grundläggande. Karin är på rätt väg i sin inskolning; hon har ”slagit huvet på en spik”.
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5 Skrivande och skrivhandledning i
juridikutbildningen – en undervisningspraktik

Bland de villkor som präglar situationen för nya juridikstudenter finns sådana som mer generellt kan gälla studenter som är nya i en disciplin. Jag beskriver den undervisningspraktik som präglar de nya juridikstudenternas
skrivande, men paralleller kan dras till nybörjarstudenter i andra ämnen.
Kapitlet inleds med ett avsnitt om inskolning i vetenskaplighet och begreppsanvändning, som är ett centralt inslag för nya studenter. Därefter ger
jag en bild av utformningen av de vanligaste momenten i skrivundervisningen under den första delen av juridikutbildningen. I avsnitt 5.4 resonerar jag
kring några aspekter av juridiklärarnas textbedömning, däribland lärarens
roll som språklig auktoritet. Jag presenterar kriterier för pm-bedömning som
förmedlas till juridikstudenterna. En strukturerande funktion i juridiklärarnas
rättningspraxis har också den nomenklatur – i form av benämningar, förkortningar och symboler – som lärarna använder och traderar (avsnitt 5.4.3).
I min beskrivning av skrivhandledningen i juridikutbildningen utgör studenternas uppfattningar en viktig dimension. De studentsynpunkter som jag
förmedlar härrör från enkätsvar och intervjuer. Generellt gäller att min bild
av skrivundervisning och skrivhandledning bygger på insamlat material och
på fältstudier (se kap. 3).

5.1 Inskolning i vetenskaplighet och i juridisk
begreppsanvändning
Av juridikstudenterna på termin 1 har drygt hälften inte tidigare läst någon
kurs på högskolenivå. Det innebär att deras inskolning i juridiskt språk i hög
grad också är en inskolning i ett vetenskapligt förhållningssätt. Normförmedling om vetenskaplighet sker på ett indirekt sätt när lärarna markerar formuleringar som inte överensstämmer med det önskade förhållningssättet. En
mening som avslutar avsnittet Inledning i en text från termin 1 (PM 2, det
första poängsatta) föranleder flera kommentarer. Jag har fällt in lärarens
kommentarer för att visa vilka uttryck som avses:
Förutom det här [LK: uttr] tycker jag [LK: ton] att det är juridiskt intressant
att se i vad mån domstolar införlivar prejudikat i sin praxis. LK: hmm… du
behöver uttrycka dig tydligare (prejudikat är praxis) i strikt mening [T1/2/21]
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Lärarens kommentar ton lyfter fram en stilistisk aspekt, och därigenom förmedlas också insikter i vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär. Det är
inte lämpligt att hänvisa till vad jag tycker. Även vikten av terminologisk
stringens lyfts fram. I erövrandet av kunskaper i ett akademiskt ämne är tillägnandet av begrepp och termer av grundläggande betydelse. Terminologins
roll i ett vetenskapligt sammanhang handlar inte bara om förståelsen av begrepp utan gäller också identitet och tillhörighet: ”Många gånger är det just
genom användandet av en specifik terminologi som man kan visa sin tillhörighet till en speciell vetenskaplig grupp eller skolbildning.” (Närvänen
1999:76).
I handboken Att skriva juridik inleds ett avsnitt om ”ordet och frasen”
med ett moment om termkännedom, vilket är ett uttryck för terminologins
betydelse i ett fackspråk. I uppsatshandledningen Konsten att skriva och tala
(Uddman & Gustavsson 2007:42) belyses användningen av facktermer:
Den goda facktermen har den egenskapen att den är precis och väldefinierad,
vilket innebär att den ger den invigde en exakt och innehållsrik men samtidigt
mycket kortfattad information. Så länge man vänder sig till fackfolk är den
ett arbetsbesparande uttrycksmedel både för skrivare och läsare.

Varje vetenskaplig disciplin har sin terminologi, mer eller mindre skild från
allmänspråket. Juridikstudenterna behöver bland annat uppmärksamma ord
där innebörden skiljer sig från den allmänspråkliga, termer med ålderdomlig
prägel som kräver särskild inlärning och otidsenliga uttryck som skall undvikas (Trosborg 1997:13–15).
För alla studenter är kunskap om nya ord och begrepp och träning i att
använda dem på ett medvetet sätt ett grundläggande inslag i tillägnandet av
en ny språklig kompetens. I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att
termer används på ett entydigt sätt, och ökad precision i användningen av
begrepp är ett centralt inslag i vetenskaplig inskolning. Juridikstudenterna
skall utgå från tänkta läsare på samma kunskapsnivå som de själva, vilket i
praktiken innebär att de skall beakta både kurskamraternas förkunskaper på
det område som uppsatsen behandlar och lärarens kunskap om vedertagna
begrepp i ämnet. Begrepp måste användas på det sätt som läraren som representant för disciplinen förväntar sig. Det är inte lämpligt att en student stipulerar en egen begreppsanvändning: ”Vidare har jag valt att använda mig av
begreppet fel som en samlingsterm för dröjsmål och fel i varan.” [T2/110].
Lärarens kommentar är ”olämpligt. Hellre ’avtalsbrott’ el. dyl.”. Studenten
behöver förstå att självständighet, som är något önskvärt, inte innebär att
försöka skapa egna begreppsvarianter. I slutkommentaren sätts begreppsanvändningen in i ett läsarperspektiv. Läraren pekar på hur det invanda bruket
ser ut:
LK: Var noga med begreppsanvändningen. Läsaren skall inte behöva tolka
om vedertagna begrepp, såsom objektivt/subjektivt och fel. Det gör analysen
onödigt svårgenomträngd. [T2/110/slutk.]
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I studenters användning av termer och begrepp ryms en spänning mellan
utbildningens krav på att studenterna skall behärska de termer som de använder och det gradvisa tillägnande som studenterna genomgår. ”Var noga
med att du förstår olika termers innebörd” är en uppmaning i en slutkommentar till ett pm från termin 1 [T1/3/128]. Kommentaren kan fungera som
ett nyttigt observandum för studenten i den process som tillägnandet av termer innebär.
Läsning av kurslitteratur är naturligtvis ett viktigt inslag i studenternas
terminologiska inskolning. För en del nya studenter utgör språket i litteraturen ett hinder för förståelsen:
Svårt språk i stor del av kurslitteraturen. Pga detta svårt att tillgodogöra sig
viss del av litteraturen. [EnT103/k82/137]

I användningen av juridiska termer behöver studenterna pröva sig fram. Vid
ett RTG-möte exemplifierar en lärare med termerna positivt respektive negativt förbud, och den medansvariga läraren berömmer studenterna för att de
har börjat använda begreppen: ”Bra att man har varit lite djärv och prövat.”151
I handboken Att skriva juridik (s. 41) anvisas en väg till ökad termkännedom: Det är genom att läsa, skriva och tala som studenterna kan utveckla
”ett redigt och korrekt bruk av facktermer”. Författarna pekar på några termrelaterade problem för nya studenter (ibid.):
I början av studietiden är det inte ovanligt att även enkla juridiska termer som
besluta, talan, grund, ogilla, fastställa, bifalla används osäkert eller felaktigt.
Man ser också en del exempel på att studenter oreflekterat tar ord och fraser
ur källmaterialet och lyfter in dem i PM utan att vara på det klara med den
rätta innebörden eller det sammanhang som krävs.

Det perspektiv på ordanvändningen som här framträder är den vana juristens.
De nämnda juridiska termerna är inte uppenbart ”enkla” när en student möter
dem i början av utbildningen, och en viss osäkerhet i användningen framstår
därför som rimlig. Att ”ta ord och fraser ur källmaterialet” behöver inte vara
en oreflekterad handling utan utgör ett led i den process som det innebär att
bli ”på det klara med den rätta innebörden” av olika juridiska ord och uttryck. Ett led i tillägnandet av språkbruket i ett nytt sammanhang kan vara att
man i någon bemärkelse ”lånar” ord och fraser från en etablerad vokabulär.
Detta faktum medför dock inte att plagiat är acceptabelt. Tillägnandet – approprieringen – måste ske på ett medvetet sätt och med respekt för reglerna i
det vetenskapliga hantverket.
För juridikstudenterna är precision i begreppsanvändningen av särskilt
stor betydelse. I en slutkommentar till ett pm på termin 1 påpekar läraren en

151

T1 RTG 12.12.2002.
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students oprecisa och därmed felaktiga användning av ordformen grundlagen:
LK: Ge akt på juridisk begreppsanvändning: ex. ”grundlagen”, då det som
känt finns fyra grundlagar i Sverige osv. [T1/3/156/slutk.]152

I texten har läraren markerat ordet grundlagen på fyra av de sex ställen där
det förekommer. Här styrs studenten från en mer allmän – och vag – användning av ordet till en användning som baseras på fackmannens specialiserade
kunskap.153
Till tillägnandet av nya ord och begrepp hör att förstå den innebörd som
ett ord har i den praktikgemenskap där det skall användas. Ibland uppmärksammar juridiklärarna tydligt studenterna på att det kan finnas skillnader i
innebörd:
Demokrati har förmodligen de flesta hört talas om och många vet även dess
innebörd LK: den juridiska el. statsvetenskapliga innebörden skiljer sig ofta
från den allmänna uppfattningen av ett begrepps innebörd. [JIK II/3/451]

Att kunna ett ord inbegriper alltså mer än att känna till den lexikala betydelsen. För juridikstudenterna utgör lärarnas kommentarer ett led i utvecklandet
av förståelsen av ordbetydelser och ordkonnotationer. Med varje nytt kursavsnitt följer nya termer som studenterna skall tillägna sig och använda på
vedertaget sätt. En bestämning som används på ett för läraren okänt sätt resulterar i ett felaktigt begrepp: ”De rena förmögenhetsbrott som”, LK: okänt
uttryck [T2/218].154 Studenternas ordförråd både breddas och specialiseras:
”man stadgar en lag”, LK: stiftar [T1/3/228].
I en slutkommentar, med totalt 225 ord, förmedlar läraren språkmönster
på ett detaljerat sätt till en T2-student (ämnet är avtalsrätt):
Märk:
1. Det heter inte: ”God tro från någon.” utan att: ”någon är i god tro” alternativt: ”någons goda tro”.
2. Inte: ”avsändaren av accepten” utan hellre: ”acceptens avsändare”
3. Ordet ”acceptant” är liktydigt med ”acceptens avsändare”, men du skriver
som om det vore tvärtom. [T2/75/slutk.]

152

Intressant att notera är att även en professor i juridik kan använda ordet grundlagen i singularis: ”hur grundlagen, vanliga lagar och andra författningar tillämpas, och hur rättspraxis,
förarbeten och doktrin åberopas för att tolka lagens innebörd” (Cameron 2005:14).
153
Swales (1990:26) berör frågan om relationen mellan den specialiserade språkanvändningen
i en diskursgemenskap och språkanvändningen i dess omgivning: ”This specialization may
involve using lexical items known to the wider speech communities in special and technical
ways”.
154
Den snarlika termen ”ren förmögenhetsskada” förekommer, vilket kan förklara studentens
uttryck.
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Den språkliga osäkerheten hos nya studenter yttrar sig bland annat i en användning av ord och termer som är nästan rätt, som när en student använder
ordet underförordnat vilket ändras av läraren till underordnat [T2/275]. Att
ordvalet bara blir nästan rätt kan ha sin grund i en allmän osäkerhet:
LK: Ordvalet är ofta osäkert och lutar ibland mot att välja närliggande, men i
sammanhanget mindre lämpliga ord. [T2/144/slutk.]

I en del formuleringar blir det särskilt tydligt att studenten prövar sig fram i
språket:
kan riksdagen misstroendeförklara regeringen LK: syftning – uttr. / ”rikta en
misstroendeförkl mot” [T1/3/78]

Studenten har behov av en verbkonstruktion till substantivet misstroendeförklaring, men verkar inte behärska den konstruktion som läraren anvisar. När
en student skriver ”det offentliga trycket” [T1/3/255] är det ett försök att
införliva användningen av begreppet ”offentligt tryck” som studenten har
lärt sig att ha med i källförteckningen. Lärarens kommentar är uttr. Ingen
upplysning ges om vad som är begreppets vedertagna form. Även understrykningen i följande mening – hos en T2-student – gäller ett uttryck som
kan sägas vara nästan rätt: ”För att en arbetsgivare skall kunna tilldelas principalt ansvar” [LK: uttr., T2/279]. Det är oklart om både tilldelas och principalt är i sammanhanget olämpliga ord och i så fall varför. Lite senare i
texten stryks ”principalt ansvar” under, utan kommentar. Ytterligare lite
senare skriver läraren som en sakupplysning ”principalansvar” i kanten, vilket tyder på att det är den vedertagna term som studenten borde använda.
Vilket ord som är lämpligt i stället för angivare i följande exempel får studenten inte något råd om: ”Anbudet har för sin angivare bindande verkan”
[LK: ordv., T2/216].
Även ett uttryck som ”demokratins rekvisit” framstår som ett led i studentens utprövande av ett nytt språkbruk [T1/3/255]. Begreppet rekvisit är
grundläggande i juridisk metod och när det är dags för PM 3 på första terminen har begreppet aktualiserats för studenterna under några månader. I ett
pm som handlar om rättsstaten och demokratin kan det förefalla naturligt att
använda ett grundläggande juridiskt begrepp i samband med resonemang
kring demokratibegreppet. Läraren sätter dock frågetecken för uttrycket
”demokratins rekvisit” och visar därmed att det inte är acceptabelt att använda begreppet rekvisit i överförd bemärkelse.
En bristande behärskning av den vokabulär som används kan yttra sig i
sammanblandning av begrepp: ”folksuveränitetsprincipen som kodades av
den nya RF” [LK: ordv. (kodifierades), T1/2/218]. Förväxling av begrepp
kan ställa till problem även några terminer in på utbildningen. En student på
termin 4 som använder ordet straffstadgar får följande korrigering: ”straffstadganden! (stadgar finns i föreningar)” [T4/10].
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Uttryckssätt som inte träffar helt rätt beror ibland på vad som ser ut som
en önskan att variera språket. I ett pm som handlar om ”aktiv respektive
passiv identifikation” använder en student på några ställen uttrycket ”passiv
identifiering” [T2/197]. Första gången uttrycket dyker upp är lärarens kommentar ordv., vilken inte ger någon anvisning om att en annan ordvariant
utgör den korrekta termen. Dock ger läraren lite senare följande upplysning:
”identifiering  identifikation”.
En kombination av språklig osäkerhet hos studenten och lärarens ambition att kommentera ord och uttryck som avviker från det förväntade leder
till markering av ord som läraren menar inte finns. Ordet regelansvaret föranleder en kommentar: ”ordv (ordet finns inte såvitt jag vet!)” [T1/2/21].155
Lärares markeringar kan också gälla studenternas bristande precision i
användningen av ord som inte på ett tydligt sätt framstår som termer men
som har karaktären av fasta (idiomatiska) uttryck. Det läraren i följande exempel ger kommentaren ordval kan vara en sammanblandning av två snarlika ord, avskriva och frånskriva: ”En nackdel med att barnet avskrivs ansvar”
[T2/107]. Bakom skribentens val av ord kan ligga det innehållsligt närliggande uttrycket ”avskriva en skuld”.
I en slutkommentar [T1/3/128] ger en lärare studenten rådet att tänka på
”att använda eget ordval”. Kommentaren speglar det faktum att en students
språkliga arbete handlar om att göra sitt språk vetenskapligt och att göra det
vetenskapliga språket till sitt eget. Samtidigt får studentens språkanvändning
inte präglas av personligt färgade konnotationer.
Juridiska termer på latin förekommer inte i så stor utsträckning i studenttexterna från det första året av utbildningen. Latinet finns dock i termfloran,
och det kan naturligtvis vara extra svårt att förstå och memorera begrepp där
innebörden i ordleden är svår att genomskåda:
lex posterior-principen, LK: nej / lex superior [T1/3/207]

I följande samtal vid ett handledningsmöte som äger rum några månader in
på termin 1 verkar läraren förutsätta att studenten är förtrogen med begreppet
de lege ferenda.156
S: Du tycker att jag ska gå närmare in på 2:12, 13.
L: Var går gränsen? Varför just där? För ett de lege ferenda-resonemang.
S: Förlåt?157
155
Ordet regelansvar ”finns” dock, bland annat i texter från Finansinspektionen (”om regelansvar i nämnda föreskrifter”) och från KFS, arbetsgivarorganisationen/branschorganisation
för kommunnära företag (ordet används som avsnittsrubrik i ”normalinstruktion för ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor”). Även ordet rättsmoraliskt som läraren anser vara ett ”nytt
ord” [T2/25] har använts tidigare (bland annat i en motion till riksdagen av Lars Leijonborg
m.fl. 1997, angående prop. om personuppgiftslag).
156
Begreppet de lege ferenda innebär resonemang kring en möjlig (alternativ) utformning av
en lag, till skillnad från de lege lata, gällande rätt.
157
T1 pm-handledning 18.11.2003.
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Av det korta utdraget framgår att studenten ännu inte tillägnat sig begreppet
de lege ferenda som är centralt för inriktningen i ett juridiskt resonemang. I
handledningssamtalet finns inte tid för läraren att följa upp studentens undran. En annan T1-student använder begreppet i sitt pm. Av lärarens kommentar framgår inte om det är begreppet i sig eller konstruktionssättet som
föranleder kommentaren:
Detta för att sedan analysera synpunkter de lege ferenda om förhållandet mellan LK: uttr? [T1/3/118]

En student utreder i sitt första poängsatta pm två begrepp på latin – ratio
decidendi och obiter dicta – och översätter dem till svenska med hjälp av
någon icke angiven ordbok. Studenten har uppenbara problem i sina resonemang kring begreppen, och läraren ger följande kommentar:
LK: Källa? i Juridikens termer är förklaringen helt annorlunda! [T1/2/38]

Lärarkommentaren ger ingen tydlig hjälp i studentens process att förstå begreppen men lyfter fram två inslag som är centrala i studenternas inskolning
i juridisk metod. Det ena är att källa måste anges. Det andra är att ordförklaringar måste hämtas och förstås inom en juridisk ram. Exemplet nedan visar
vikten av att uttryck och fraser konstrueras på ett vedertaget sätt:
Det innebär att rättigheten som garanteras är en av de som enligt RF 2:12 1
st. (om det tolkas e contrario) inte får begränsas. [T1/3/205]

Lärarens överstrykning förefaller innebära att begreppet e contrario enligt
den gängse normen inte skall konstrueras med fraser som den strukna. Informationen i frasen ”om det tolkas” får betraktas som överflödig för en
jurist. Studentens sätt att använda begreppet verkar dock inte innebära något
innehållsligt fel.
Det är ibland oklart vilken kunskap om innebörden i latinska uttryck som
juridikstudenterna skall förvänta sig hos läsaren. En T2-lärare lämnar formuleringen ”pacta sunt servanda (avtal skall hållas)” utan kommentar [T2/369],
medan en annan lärare ger kommentaren ”tautologi” (läraren sätter också in
ett tankstreck före det latinska uttrycket):
Avtal skall hållas ”pacta sunt servanda”. LK: ! / ”tautologi” [T2/33]

Användningen av juridiska termer på latin berörs inte i Att skriva juridik. I
ett avsnitt med rubriken ”Utländska ord och modeord” formuleras ett allmänt
förhållningssätt (s. 51): ”Ord på främmande språk bör inte användas om det i
svenskan finns användbara motsvarigheter.”
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5.2 Inskolning i pm-genren
Skrivande och texter bär i väsentlig grad upp verksamheten i en akademisk
disciplin, och genremönster formas utifrån de kunskaper och de metoder som
är centrala. För att studenter skall lyckas i sitt skrivande – och i sina studier i
stort – är det därför viktigt att de förstår vad som präglar de genrer som är
aktuella i ett ämne.
Benämningen på de texter som juridikstudenterna skriver i början av utbildningen är pm. Denna benämning används i många olika sammanhang, i
utbildning och yrkesliv. Nya studenter vid högskolan kan ha en skiftande
bild av vad ett pm är. En del studenter möter en helt ny textgenre. Även om
man tidigare skrivit utredande och argumenterande texter kan man vara oklar
över vad som skiljer ett akademiskt pm från en uppsats i exempelvis samhällskunskap eller historia på gymnasiet. Frågan är också vad som skiljer ett
juridiskt pm från pm i andra akademiska ämnen. Det är troligen så att många
juridikstudenter inte har någon klar bild av genrekraven när de skriver det
första pm:et på termin 1. För att förstå vad en textgenre i ett nytt akademiskt
ämne innebär kan studenter försöka se paralleller till tidigare skriverfarenheter och textmönster som de har en bild av:
S: Kan man likna PM 3 vid en vetenskaplig rapport?
L: Det kan man nog med de andra också. Självständigt. God källhantering.158

En skrivpedagogisk fråga är huruvida exempeltexter är till gagn i skrivträning. I enkätsvar anger studenter att de saknat mönster för skrivandet, och en
del enkätsvar pekar på behovet av tydliga anvisningar om vad ett pm är:
En mer ingående beskrivning av vad som bör finnas i ett ”bra” pm. [EnT103/
m81/45]
Någon borde förklara mer ingående skillnaden mellan gymn. uppsatsskrivande med inledning, syfte o allt annat och juridikpmskrivande! [EnT103/k82/4]
Stor förvirring uppstod till en början angående exakt vad eller hur ett jur. PM
var. Möjligen hade det hjälpt att få se ett gammalt PM, så man visste var man
skulle sikta. [EnT103/m83/39]

Bland lärare på juridikutbildningen har en ofta förekommande praxis varit
att inte ge studenterna några texter som tydligt kan tjäna som exempel.159 Jag
har vid några tillfällen noterat att lärare motiverat förhållningssättet med att
det inte går att tala om hur en bra text skall skrivas: ”Vad som är ett ’bra’
PM eller en ’rimlig’ tolkning av ett visst rättsfall låter sig inte förklaras i
förväg och utan kontext.”160 Vid ett pm-handledningsmöte på termin 1 säger
158

T1 pm-handledning 18.11.2003.
Några lärare har använt exempeltexter vid RTG eller pm-seminarier, men de har då främst
tjänat som exempel på bristfälligheter.
160
Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursrapport, s. 9.
159

100

en student: ”Jag tänkte nästan fråga om man får kolla på ett bra pm.” Studentens sonderande fråga besvaras av läraren på följande sätt: ”Det finns inga
bra pm; ni ska skriva ett.”161
Eftersom det ligger i pm-uppgiften att studenterna till stor del själva skall
hitta material och frågeställningar kan osäkerheten bestå även efter de första
pm:en. Ett samtal mellan en student och läraren på kursen Juridisk svenska
får illustrera de svårigheter att hitta vägar framåt i utvecklandet av pm-texten
som studenter på termin 1 kan hamna i. Samtalet ägde rum efter att studenten fått skriftliga kommentarer till PM 2. Vid samtalet läser kursläraren upp
vissa kommentarer. Utdraget från samtalet inleds med att två textkommentarer citeras.
L: ”Överlag spretig framställning”; ”Statsrättsliga grundproblematiken otillräckligt utredd”. Vad tror du läraren menar?
S: Kanske friheter.
L: Fundera kring vad som är kärnproblematiken.
S: Jag tänkte ta upp […] – är det ett sidospår? För mig är det många frågor.
[---]
L: Du är inne och plockar olika argument som du kan ha med, men har du
frågeställningen klar? Ta nåt där du har lite fast mark.
S: Ska jag analysera även 8 […]?
L: Det viktiga är att du har en frågeställning. Inte flaxa iväg.
S: Om jag läser kanske jag hittar bra frågeställningar. Blir det statsrätt? Politik?
L: Försök komma på nåt ämne. Ring mig om du vill.

Här började tidsbristen göra sig påmind. En annan student stod och väntade
på att få samtala med läraren. Som avslutning får studenten rådet att välja
”nåt handfast”.162
Grundläggande inslag i hanterandet av en skrivuppgift är att behärska
grunderna i juridisk argumentation, att vara orienterad om det juridiska sakinnehåll som krävs för ämnet och att förstå den textgenre där det juridiska
hantverket skall presenteras. Pm-uppgiften är en del av utbildningen och är
till för studentens träning, men att skrivandet är ett övnings- och inlärningsmoment får inte märkas i pm-texten. Följande citat från en T2-text visar hur
studentens koppling mellan pm-texten och sitt eget lärande inte överensstämmer med lärarens (utbildningens) uppfattning om vad pm-genren innebär. I avsnittet ”Inledning” skriver studenten:
Vad menas med de två begreppen? Hur påverkar dessa begrepp rättsläget?
Vad har jag lärt mig av denna PM? LK: Det är en bra fråga att ställa sig, men
inte i den PM du skall lära dig av att skriva. [T2/272]

161
162

T1 pm-handledning 22.10.2003.
T1 kursen Juridisk svenska 20.11.2003.
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Studentens fortsatta ord visar på en benägenhet att i texten göra kopplingar
till inlärningsprocessen:
Visserligen skall denna PM hållas kort, men genom arbetets gång har jag för
mig själv belyst en viktig del av skadeståndsrätten.

En aspekt av textkvalitet som aktualiseras i undervisningssammanhang rör i
vilken mån en text kan förstås även utanför det sammanhang där den tillkommer. En god skribent förmår ”lyfta” texten så att den blir självbärande
och kan fungera också i andra sammanhang.163 När texter skrivs i undervisningssammanhang finns det en spänning mellan att texten hör nära samman
med det som sker i undervisningen och att texten har en större räckvidd. I
akademiska studier blir denna spänning tydlig. I studenters utvecklande av
ett skrivande präglat av vetenskaplighet ligger att kunna uttrycka sakinnehållet så att det blir mer generellt tillgängligt. I följande fall är studenten alltför
fast inom den ram som det aktuella kursmomentet utgör:
Jag har valt att utgå från avtalslagens passivitetsgrundsatser (när den till synes har varit viktig under avtalsrättsperioden på termin 2). LK: när du skriver,
abstrahera från din konkreta studiesituation [lärarens parentestecken, T2/309]

Till studenternas arbete med att lära sig att behärska genren ”juridiskt pm”
hör att gå från en beskrivande till en analytisk text. En students problem med
att leva upp till kraven föranleder följande ord i en slutkommentar till en text
från termin 2:
LK: Att du har inställningen att det begränsade utrymmet måste ge en beskrivande text är olyckligt. Inställningen borde istället vara att det begränsade utrymmet ger ringa utrymme för beskrivningar då dessa tar plats för analysen.
Detta ”misstag” genomsyrar texten, som alltså skulle vinna mycket på att du
utvecklade dina egna tankar på bekostnad av det beskrivande. [T2/274/slutk.]

Att som ny student formulera syftet med en pm-text handlar inte bara om att
precisera frågeställningar utan också om att förstå vad som är möjligt att
göra inom textens ram (dvs. vilka språkhandlingar som kan aktualiseras).
Syftet med denna PM är att konstatera hur rätt och moral förhåller sig till
varandra i det svenska samhället. LK: Är det möjligt…? [T1/2/232]

Till den genrekompetens som studenterna skall utveckla hör att förstå vilka
perspektiv på olika frågor som är av relevans i det juridiska sammanhanget.
En T1-student som fått pm-ämnet ”Rätt och moral” formulerar ett tänkbart
ifrågasättande av det som är rätt enligt lagen:
när en individs moral inte stämmer överens med vad som enligt lagen anses
vara rätt. LK: el. är? [T1/2/60]
163

Begreppet självbärande används i olika skrivpedagogiska sammanhang, bland annat hos
Strömquist 2005a:81.
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Lärarens kommentar kan ha funktionen att föra in studenten i den fåra där
lagen är det som är rätt.
Till genrefrågan kan kopplas riktlinjer för textens utseende. Pm är en
textgenre som förekommer i många varianter och sammanhang. En del av de
anvisningar som juridikstudenterna får gäller lokala textmönster, dvs. så som
utbildningen (lärargruppen eller en enskild lärare) förväntar sig att pm ser ut.
Flera av lärarna reagerar när det förekommer punktuppställningar i en text.
”Undvik punkter, beskriv hellre detta i löpande text” [T1/3/295] kan inte
sägas vara ett råd som gäller för pm-texter i allmänhet. Lärarna formulerar
sin tveksamhet på olika sätt: ”Jag är lite skeptisk till punktlistor i pm. Det är
väl inte helt fel, men det tar lite utrymme.” Läraren misstycker också på
grund av att ”det blir lite lärobokstext över det”.164 En lärare ger rådet en
generell räckvidd: ”Generellt inte bra att punkta upp.”165
Bakom lärarnas uppfattning kan ligga en farhåga för att resonemang och
sammanhang inte utreds på ett tillräckligt tydligt sätt. Under rubriken ”Uppställningar” i Att skriva juridik (s. 105) påpekas dock att punktuppställningar
är ett textelement som kan tjäna tydligheten:166
Det kan vara mycket effektivt att ställa upp koncentrerade fakta i tabellform.
Vi använder oss i denna skrift [...]167 ofta av hängande uppställningar med
s k bomber till vänster.

Till frågan om studenternas förståelse av pm-genren hör vem som är textens
mottagare. I handledningssammanhang får studenterna den generella anvisningen att tänka sig kurskamraterna som mottagare av pm-texten. Det handlar främst om vilket mått av juridiska förkunskaper som läsaren skall antas
ha, inte om att studenterna skall skriva texter som används i undervisningen.168 Det finns möjlighet för studenterna att under sitt skrivande ha bilden av
164

T1 pm-handledning 13.10.2004.
T1 pm-handledning 17.10.2002. Att inte använda punktform kan vara ett mer genomgående mönster i juridiska texter. I en utredning om utformningen av domar och beslut har 50
domar undersökts ur bland annat läsbarhetsperspektiv. I utredningens betänkande Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag görs följande påpekande: ”Punktlistor som kan
framhäva viktigt innehåll saknas […] i de flesta domar.” (SOU 2008:106 s. 187). I dokumentet Begriplighet på hög nivå – regeringen främjar klarspråk (Regeringskansliet 2009) anges
dock under rubriken ”Hur utformas en modern svensk lag?” att punktlistor är praktiska, ”till
exempel när olika villkor räknas upp”.
166
Att punktform bidrar till tydligheten är en uppfattning som framkommer i flera skrivhandböcker, däribland Studentens skrivhandbok (Schött m.fl. 2007:164): ”Punktuppställningar är
vanliga i vetenskaplig text eftersom de gör uppräkningar av olika slag tydliga och överskådliga.” Se även Strömquist 2006a:69.
167
Här hänvisar författarna till avsnitt 6.3.2 men där finns inte någon punktuppställning; en
sådan finns däremot i avsnitt 6.2.3.
168
Hållsten (2008) har studerat nyblivna ingenjörers skrivande i utbildning och arbete. En av
informanterna i studien upplever tydliga skillnader mellan skrivandet i utbildningen och i arbetet. Det arbetsrelaterade skrivandet är enkelt och rakt på sak medan skrivandet under utbildningen (laborationsrapporter och examensarbete) ”handlade om att uttrycka sig ’fint’ snarare än att skriva för att man ville att en läsare skulle förstå eller kunna utföra något” (s. 214).
165
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och relatera texten till de tänkta mottagarna, men medstudenterna tar alltså
inte del av det sakinnehåll som utvecklas i pm-texterna. Under termin 1 läses
endast den första pm-texten av kurskamraterna (basgruppen) som ett led i
undervisningen.169
Vem en juridikstudent i praktiken tänker sig som mottagare av ett pm påverkas naturligtvis av att skrivuppgiften är en del av examinationen.170 Även
om det i en skrivuppgift finns angivna mottagare blir läraren den primära
mottagaren. Studenters resonerande kring frågan om vem som är mottagare
av pm-texterna framkommer i enkätsvar:171
Läraren. Trots att det skall vara för klasskompisar, är det ju lärarna som betygssätter. [EnT103/k81/85]
Lärarna, man tänker hela tiden ”Vad kommer de att fälla för kommentar om
det här?” [EnT103/k82/122]
man visste ju efter 1:a pm vem som rättade och anpassade efter det hon hade
sagt o hennes syn på saken. Man får ju faktiskt lite känsla för vad hon prioriterar. [EnT103/k82/4]
Jag borde ha tänkt mig juridikstuderande som mottagare. Jag har dock tänkt
mig min handledare som mottagare, vilket i sig inte är så bra. Jag försöker
ofta imponera (=dåligt). [EnT103/k84/74]
Jag har tänkt mer på att det är någon lärd professor som kommer läsa mina
pm, vilket nog har gjort att jag ibland överdrivit mitt språkbruk, så texten
kanske inte riktigt ”blev min”. [EnT103/m84/129]

Inte heller lärarna agerar alltid som om juridikstudenterna faktiskt skriver för
varandra. Den läsarreaktion som följande T1-lärare refererar till kan tillskrivas en juridiskt skolad lärare snarare än en T1-student:
LK: läsaren får känslan av att källorna haft för stor påverkan på din text o att
du ev. ej till fullo har reflekterat över innebörden i det du skriver. [T1/3/88/
slutk.]

Frågan är i vilken mån T1-studenter kan avgöra huruvida en kurskamrat ”till
fullo har reflekterat över innebörden” i en pm-text. Möjligen skulle studenter
som ingående granskar en medstudents text kunna instämma i den läsande
lärarens reflektion att det ibland förekommer ”svävande uttryck o onyanserade ståndpunkter o ställningstaganden”.
Studenten i följande exempel gör allvar av instruktionen att skriva för T1studenter och nämner uttryckligen läsargruppen i textens första stycke:
169

Den utformningen var aktuell under min undersökningsperiod.
Palmér & Östlund-Stjärnegårdh (2005:16) menar att det alltid råder en komplicerad kommunikationssituation i skrivandet i skolsammanhang. Deras resonemang gäller ungdomsskolan, men villkoren i högskolan är liknande. Ett ofrånkomligt syfte när elever eller studenter
skriver är att visa upp skrivförmågan för läraren.
171
En T1-student vittnar om hur hon försöker underlätta lärarnas pm-läsande och ger följande
synpunkt på frågan om vem mottagaren är: ”en lärare med jättemånga pm. att vara lite annorlunda för att det inte blir för tråkigt för läraren.” [EnT103/k84/49].
170
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Att för en student, som ännu inte läst hela sin första termin på juristprogrammet, försöka förklara hur och varför de högsta juridiska instanserna i rättsväsendet skriver som de gör, är inte enkelt. LK: krångligt och lite kuriosa!
[T1/2/38]

Studenten gör ett försök att relatera textens syfte till ett kunskapsbehov hos
läsaren men sättet att apostrofera de tänkta läsarna överensstämmer inte med
vedertagna textmönster.
På termin 1 ingår Franz Kafkas Processen i kurslitteraturen varför studenterna känner till att boken finns. Exemplet nedan pekar på hur komplikationer kan uppstå när skribenten utgår från kurskamraterna som faktiska mottagare av texterna:
Franz Kafkas ”Processen” är ett tydligt exempel på godtycklig maktutövning
från domstolarnas sida LK: Lite vanskligt att använda litterära exempel… –
citatet säger inte så mycket, det visar inte särskilt tydligt på något som strider
mot efterföljande resonemang. Klargör i sådana fall hur det är relevant, m.
någon som ej läst Kafka i åtanke. [T1/3/168]

Lillis (2001:66) tar upp frågan om ”double readership” i studenters skrivsituation. Hon återger hur en juridikstudent resonerar när hon försöker hantera skrivuppgiften att ge råd till en tänkt klient samtidigt som hon visar läraren vilka kunskaper hon har:172
If I was directing this to him [klienten] personally, it’d be pointless me saying
this and this and this … ’cause he wouldn’t understand it. So I have to
maybe, in the … is it the third person maybe? Not to him directly, not advising him directly but pointing out how I would advise him. Not advising him
personally. Should I put that maybe in the introduction?

Denna engelska student har problem med att förena två saker som hon förväntas göra men som hon menar kommer i konflikt med varandra: att ge råd
och att argumentera för en ståndpunkt. Studentens skrivsituation kompliceras
av att hon som författare inte skall framträda i texten, vilket hon kan utläsa
ur riktlinjer för kursen:
Write in the impersonal third person. There are few things so irritating as the
constant intrusion of the author via the (unnecessary) first person ’I think …’.
(a.a. s. 68)173

Från läraren får studenten den skriftliga kommentaren att ”some evidence of
what you thought the likely outcome would have been, would have been
172

Coffin m.fl. (2003:68) pekar, med referens till Hewings 1999, på risken för att skrivuppgifter med dubbla mottagargrupper – den akademiska utbildningen och yrkespraktiken – inte blir
så lyckade: ”Asking students to shape information in order to meet, simultaneously, the conventions of the academic and the business (or professional) community often leads to unsatisfactory assignments that fail to meet the expectations and conventions of either audience”.
173
Studenten sägs uppfatta att all användning av jag är ”unnecessary”.
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useful” (ibid.). Det budskapet rimmar inte med hur studenten uppfattat innebörden i förbudet mot att använda första person. Exemplet visar dels problem förknippade med frågan om vilka mottagare som studenttexter riktar
sig till, dels vikten av att de språkhandlingar som är aktuella i en skrivuppgift klargörs för studenterna.
Vid handledningssamtal på termin 1 på juridikutbildningen i Uppsala yttrar sig den oklarhet kring mottagare som studenterna brottas med. Att hitta
ett lämpligt förhållningssätt till den tänkta läsaren blir ett inslag i inskolningen i pm-genren och i vetenskapligt skrivande. Skrivkompetens innebär här
att vara tydlig och pedagogisk samt att kunna anpassa textinnehållet till läsarens förkunskaper. Dessa aspekter aktualiseras i följande utdrag från två
handledningssamtal:
L: Du har missat i pedagogiken mot läsaren. Det är inget korsord.
S: Ska man vara lärobokspedagog eller?
L: Ni ska skriva för varandra. Inte förklara ”restkompetensen”.174

Grundläggande principer i hanteringen av rättskällor kan kännas som ny
materia för studenterna på termin 1, men principerna skall inte omnämnas i
ett pm: ”Enligt principen om lex superior skall grundlag gå före vanlig lag.”
Nej, skriv inte så, säger läraren om den formuleringen. ”Utgå från att ni skriver för jurister som ni.”175
Att utgå från att läsaren besitter de grundläggande juridiska kunskaper
som studenterna har tillägnat sig fungerar emellertid inte alltid. I en text från
termin 5 [T5/10] använder en student förkortningen EKMR utan förklaring,
vilket föranleder lärarkommentaren ”vad är detta?”.176 EKMR, den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, är en del av det grundläggande
kursinnehållet i början av juridikutbildningen, och det förefaller rimligt att,
som skribenten på termin 5 gör, förvänta sig att förkortningen är självklar för
varje jurist. Lärares sätt att vid pm-bedömning beakta den underförstådda
mottagaren kommenteras ibland i studenternas enkätsvar:
Det har framgått att de har riktat sig till en juridiskt kunnig, men ibland har
lärarna ändå kommenterat att man borde ha förklarat de grundläggande begreppen mer ingående. [EnT404/k78/21]

Här kan man se en spänning mellan lärarnas önskan att se att studenterna har
förstått begreppen – och därmed kan förklara dem ingående – och ett per174

T1 pm-handledning 20.11.2003 respektive 13.10.2004.
T1 RTG 17.11.2004.
176
I en blankett för feedback kommenterar läraren under rubriken ”Språk och formalia” användningen av hänvisningar: ”Du använder i allt för hög grad hänvisningar till olika källor,
t.ex. förkortningar som inte är vedertagna utan att förklara dem.” Vilka förkortningar som är
självklara och vedertagna i det juridiska sammanhanget förefaller studenten och läraren ha
olika uppfattningar om. Författarna till Att skriva juridik menar att det ”lätt” framgår av läroböcker och annan juridisk litteratur vilka förkortningar som är etablerade (s. 69).
175
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spektiv med pragmatiska och retoriska komponenter. Det är en spänning som
finns i de flesta former av skrivande i utbildningssammanhang. En text som
innehåller mycket av sådant som läsaren redan vet kan i ett yrkessammanhang uppfattas som omständlig, tråkig eller kanske till och med mästrande.
Skoltexter däremot förväntas ofta innehålla sådant som läsaren, dvs. läraren,
redan känner till. Det förhållandet går nog inte att komma ifrån, men ökad
medvetenhet om hur en skribent kan dra nytta av insikter i läsarens förväntningar och behov kan ge studenter (respektive elever) en fördjupad skrivkompetens.
För en skribent är det viktigt att kunna avgöra vilka förkunskaper och referensramar hos läsaren som skall förutsättas. Giltrow & Valiquette
(1994:56) pekar på att till kompetensen hos den som ingår i en praktikgemenskap hör att kunna visa att man besitter den rätta kunskapen:
It is not surprising that presupposition plays a role in the novice’s admission
to the disciplinary community. Like an inside joke, a well-placed presupposition confirms that the writer shares knowledge unique to the group and thus
belongs to the group.

5.3 Att skriva juridik – med hjälp av skrivundervisning
och handbok
Bland inslagen kring skrivande på en utbildning finns sådana som knyts mer
direkt till en students textproduktion och andra som är mer övergripande.
Till de övergripande inslagen i juridikutbildningen kan räknas en föreläsning
om att skriva juridik och handboken Att skriva juridik. I avsnitten nedan
beskriver jag dessa två inslag liksom det undervisningsmoment, RTG, där
T1-studenterna får tillbaka sina kommenterade och poängsatta pm. Inledningsvis presenterar jag en kvantitativ bedömning av olika undervisningsmoment som studenterna på termin 1 gjort i enkätsvar.

5.3.1 Studenternas kvantitativa bedömning
I slutet av höstterminen 2002 respektive 2003 delade jag ut en enkät till studenterna på termin 1. Enkäten innehöll både öppna frågor och frågor med
kvantifierade svar. I enkätens första fråga skulle studenterna ange i vilken
grad olika former av undervisning och handledning kring pm-skrivandet
varit till hjälp genom att markera en siffra mellan 1 och 6, med 6 för ”i hög
grad”. Tabell 5:1 visar genomsnittsvärdena i de två enkäterna. Det finns
likheter i de genomsnittliga resultaten från de två åren. I denna kvantitativa
bedömning får medstudenternas kommentarer lägst betyg, i snitt 2,5 respektive 2,7 på den 6-gradiga skalan. Högst betyg får boken Att skriva juridik,
4,5 respektive 4,4.
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Formuleringen i frågorna skiljer sig på några ställen mellan åren och båda
versionerna anges i tabellen. Skillnaderna i lydelse kan vara en förklaring till
skillnaderna i resultat när det gäller seminarielärarens muntliga instruktioner
(punkten b). I enkäten 2002 skulle studenterna bedöma lärarens instruktioner
inför PM 1, medan det 2003 gällde lärarens instruktioner överlag. Studenternas osäkerhet är större inför den första pm-uppgiften än inför de senare vilket kan inverka på deras bild av de instruktioner som läraren ger. Även vid
punkterna g och h finns skillnader; i enkäten 2003 där värdena avser hela
terminens handledning är bedömningen mer positiv.
Tabell 5:1. Studenters bedömning av i vilken grad olika former av undervisning och
handledning kring pm-skrivandet varit till hjälp (skala 1–6). Medelvärden i enkätsvar (avrundade siffror) på termin 1 2002 och 2003.
Moment i enkätfråga 1 år 2002 respektive 2003
Medelvärde Medelvärde
2002
2003
N 175–182
N 146–149
a. Skriftliga instruktioner kring PM-skrivandet
3,7
a. Informationsbladet ”Om PM”
3,7
b. Seminarielärarens instruktioner inför PM 1
b. Seminarielärarens muntliga instruktioner

2,7

c. Basgruppens kommentarer till PM 1
c. Basgruppens synpunkter på PM 1

2,5

d. Seminarielärarens kommentarer till PM 1
e. Föreläsning om att skriva juridik
f. Boken ”Att skriva juridik”
g. Seminarielärarens handledning inför PM 2
g. Handledningsträffar inför varje pm

2,8
2,8
4,5
2,9

h. RTG efter PM 2
h. Handledningen vid RTG efter varje pm

3,4

i. Seminarielärarens handledning efter PM 2

3,1

3,4
2,7
2,9
3,0
4,4
3,3
3,8
–

5.3.2 Föreläsningen ”Att skriva juridik”
I enkäten till studenterna på termin 1 fick som framgår av tabell 5:1 föreläsningen om att skriva juridik medelbetyget 2,8 år 2002 och 3,0 år 2003. Av
enkätsvaren att döma har föreläsningen under de aktuella terminerna alltså
en form som inte i så hög grad motsvarar studenternas behov eller förväntningar. Studenterna på termin 1 år 2004 skulle i en öppen enkätfråga ange
vilka former av muntliga och skriftliga instruktioner kring pm-skrivandet
som varit mest respektive minst värdefulla. 16 av 103 svarande pekar då på
brister i föreläsningen om att skriva juridik. Kritiska synpunkter som framkommer i T1-studenternas enkätsvar rör i huvudsak att det som tas upp på
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föreläsningen ligger på en alltför grundläggande nivå och att det som sägs
också står i handboken Att skriva juridik (”rosa boken”).
Att skriva juridik – föreläsningen inte så bra – man kunde hellre läst boken =
samma information. [EnT104/k83/43]
Tråkig, allt stod i rosa boken. Vissa saker motsas i rosa boken = förvirring.
[EnT103/k83/102]
Denna var tyvärr en total flopp i höstas, vilket jag hört många instämma i.
Föreläsningen var sämre än högläsning ur boken m samma namn. Hade vi
önskat en föreläsning i hur man undviker särskrivning och grammatiska missar, borde vi kunnat välja till en sådan. Stava bör man väl kunna när man börjar läsa på juristlinjen, och för oss som kan det hade det varit jättebra med en
föreläsning om just att skriva juridik. Inte i att skriva på svenska. [EnT104/
k80/102]

Kritiken mot föreläsningen tas också upp i protokoll från kursråd på termin 1:
Att skriva juridik var inte bra. Gav ingenting, kändes onödig, kunde tillgodogöra sig samma information genom att läsa ”att skriva juridik”. Den var för
grundläggande, borde i stället handla om infallsvinklar, problem, o s v.177

I mitt enkätmaterial framkommer dock skiftande studentsynpunkter. Några
studenter uttrycker en tydlig uppskattning av föreläsningen:
Mycket bra, hade inte skadat med en eller två till dock [EnT103/m81/104]

En anledning till att föreläsningen om att skriva juridik får kritik i mina enkäter kan vara att studenterna har svårt att relatera det som sägs till sitt eget
konkreta pm-skrivande. I enkätsvar efterlyser studenterna en närmare koppling mellan föreläsningens innehåll och juridisk skriftpraktik: ”Det problem
man stöter på när man skriver juridik i praktiken, ej på ett övergripande
plan.” [EnT104/m85/14].178

5.3.3 Handboken Att skriva juridik
Boken Att skriva juridik åberopas, vid olika typer av information och handledning kring studenternas skrivande, som normgivare i frågor som gäller
både språk och formalia. När lärare på termin 1 hänvisar till Att skriva juridik finns det ofta en inriktning på formaliaregler:

177

T1 och JIK II 2004. Protokoll från mitterminskursråd (datum ej angivet).
Att studenterna önskar en tydligare koppling till juridisk skriftpraktik kan vara en orsak till
att de varit missnöjda när föreläsningen hållits av en språkvetare: ”Studenterna önskar att
föreläsaren är en jurist och vet vad det innebär att skriva PM.” (T1 och JIK II. Protokoll från
terminskursråd 18.1.2007).
178
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Jensen-Rylander är vår bibel. Lär er formaliareglerna nu, t.ex. 5 cm, 2 cm
marginal. Det uppskattas om det är jämn högermarginal.179

När studenttexter har brister i styckeindelningen hänvisas till denna handbok: ”Läs på om styckeindeln. i ’Att skriva juridik’.” [T2/9].
Den normerande funktionen hos Att skriva juridik betonas inte bara under
utbildningens första år utan även på termin 3, där det i kursinformationen
påminns om ”att Jensen, U. & Rylander, S. Att skriva juridik, ständigt bör
beaktas vid författande av olika skriftliga uppgifter”.180 När studenter på
termin 4 beskriver hur de använder Att skriva juridik pekar en student på
handbokens funktion som källa till vad som är ”rätt” i institutionskontexten.
Ja, för att ha rätt skrivregler som institutionen vill ha. [EnT404/m82/13]

Åren 2002 och 2003 ger studenterna på termin 1 i enkätsvar handboken betyget 4,5 respektive 4,4 (av max 6). Boken spelar en viktig roll men medelbetyget ligger alltså inte helt i topp. En student som ger boken betyget 4
lämnar följande kommentar:
Den är dock inte lika bra som lärarna anser att den är [EnT103/k84/95]

Betyget 3 från en annan student åtföljs av en kommentar där studenten tar
upp problem som följer av variation i regler och råd. Han berör samma tema
även senare i enkäten:
Den lämnar alltför mkt öppet. Det finns olika sätt att göra står det. Sen får
man kritik för att man valt ett av flera möjliga sätt.
Olika lärare anmärker på olika saker. Trots att man gör som det står i ”att
skriva juridik¨, så får man klagomål. (Det stod att man inte behövde (i mitt
fall) skriva ut rättsfallen i källförteckningen, vilket läraren anmärkte att jag ej
gjort i mitt PM.) [EnT103/m84/150]

Även om Att skriva juridik omtalas som ”bibel” är den inte alltid en överordnad normkälla. Vid ett kursråd undrar studenterna över hur handboken
förhåller sig till den pm-mall som de fått. Lärarens budskap är att ”man kan
bortse från den boken vad gäller dess text om formalia”.181 En annan lärares
uttryckssätt visar hur en jurist kan betrakta förekomsten av särskilda formaliaregler:
LK: Du måste hålla dig till givna formaliainstruktioner! Kursplanen är lex
specialis i förhåll. till Jensen–Rylander–Lindblom. [T2/190/slutk.]

I en enkät anger T4-studenter hur de använt Att skriva juridik under termin 4.
Ungefär hälften av dem (19 av 43 svarande) uppger att de inte använt boken
179

T1 RTG 12.11.2003.
Terminskurs 3. Information inför HT 2004.
181
T1 och JIK II. Protokoll från mitterminskursråd 23.10.2006.
180
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(eller mycket lite). En orsak till att den inte använts är troligen det förhållande som en student pekar på [EnT404/k82/36]: ”Nej, nu sitter den i ryggraden.” En annan student menar att ”det mesta lade sig till rätta under termin
3” [EnT404/k82/8].
Den användning av handboken som studenterna rapporterar om i enkätsvar överensstämmer med det som lärarna betonar; studenterna på termin 4
har främst använt boken för att kontrollera olika typer av formaliaregler (21
svarande): ”Allt som är formellt, t ex marginaler, källhänvisning etc används
boken flitigt till.” [EnT404/k76/43]. I en enkät på termin 6 anger samma kull
studenter om och hur de använt handboken: 32 av 49 svarande nämner formaliafrågor (dessutom ger sex studenter mer övergripande svar som ”vid
pm-skrivande” och för en student rör det sig om ”samtliga” frågor). Man
skulle kunna tro att alla juridikstudenter i Uppsala blivit väl förtrogna med
handboken Att skriva juridik när de lämnat termin 3, men så är inte fallet
med riktigt alla studenter. I enkäten fick T6-studenterna nämna någon skriftlig uppgift som varit särskilt utvecklande för deras språkanvändning och
uppge varför den varit det. En student tar upp pm-skrivandet på termin 5:
”Första gången som jag författat en PM utefter ’Att skriva juridik’!”
[EnT605/m76/6]. Några T4-studenter påpekar att det är enkla saker som de
använt boken till:
Använder alltid den för att komma ihåg små saker, som t ex fotnötter m.m.
[EnT404/k83/32]
att kolla upp enkla språkliga formaliteter [EnT404/m81/20]

Det är intressant att ställa betoningen av det enkla mot uppfattningen att
boken är till stor nytta. Det är uppenbarligen så att följande student menar att
handbokens innehåll är en huvudnyckel till pm-skrivandet:
Ja, stor nytta av den. Innehåller det mesta man behöver för att skriva PM.
[EnT404/m82/33]

En T6-student anger att hon använt handboken till ”endast disposition/språk”
[EnT605/k81/29] och en annan att hon förutom formalia använt avsnittet
”om hur utforma ett ’självständigt’ PM” [EnT605/k79/44]. Sex T6-studenter
har använt sig av information om opposition. Inte hos någon T6-student finner jag ett svar som tyder på att handboken använts som källa i frågor som i
åtminstone någon utsträckning gäller stilistiska aspekter på juridisk svenska.
Hos en T4-student finns ett sådant svar: ”Hjälp att identifiera ordförlängningar, etc. som bör undvikas” [EnT404/m82/40].
Flera T1-studenter reagerar när lärarkommentarer inte överensstämmer
med den normkälla som studenterna förväntas följa:
Bra bok, dock viker vissa lärare från de angivna reglerna i boken. [EnT103/
m75/126]
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Viss lärare har tydligen inte läst den då kritik för källförteckning o notering
har förekommit, trots att PM-författaren har följt bokens instruktioner
[EnT103/k83/102]
Kommentarerna ok. Ibland felaktiga dock!! o Jätteirriterande dvs. läraren
följer/kommenterar inte enligt ”Att skriva juridik”. Har ex. sitt eget sätt att se
på källhänvisning som ej överensstämmer med ”Att skriva juridik” = FÖRVIRRANDE!! [EnT104/k83/96]

I studenters enkätsvar framkommer vid några tillfällen synpunkter som ifrågasätter, eller problematiserar, den normerande rollen hos Att skriva juridik.
En T1-student efterlyser olika sätt att se på språket:
”Att skriva juridik” ges för mycket tyngd. Det finns andra sätt att se på språket som ej ges utrymme. Men för många skulle det kanske förvirra om flera
olika synsätt godtogs.
På historian diskuterade vi olika källhanteringssystem m.m., inom juridiken
känns det stelt. Ser man i litteraturen så används andra modeller än den som
det propaganderas för i ”Att skriva juridik”. [EnT104/79/JS14]

I ett svar från en T6-student framkommer att åtminstone en lärare förordar
en kritisk distans till boken:
Jag gjorde det i en rad frågor angående min PM men enligt min rättande lärare denna termin (6) så var det fel. För enligt han ska man läsa den boken kritiskt och inte göra som det står i den. [EnT605/m82/3]

Att handboken fokuserar på formalia gör den användbar för nya studenter,
men det är uppenbart att den inte innehåller några mer djuplodande resonemang kring exempelvis genrer, mottagaranpassning, stilistisk variation eller
språknormer. Det gör att boken riskerar att inte på allvar fånga intresset hos
studenterna:
Boken Att skriva juridik, mest formalia, annars inga bra råd. [EnT104/k82/9]
Bra när det gällde formalia, annars inte speciellt intressant [EnT103/m83/
107]

5.3.4 RTG – skrivundervisning via rättsteknikgenomgång
RTG, rättsteknikgenomgång, är det undervisningsmoment då studenterna på
termin 1 får tillbaka sina pm. I studenternas enkätsvar framkommer helt
motsatta erfarenheter av RTG. De studenter som är positiva har erfarenhet av
att lärarnas information varit relevant och att det har funnits utrymme för
frågor:
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RTG var till stor hjälp, eftersom lärarna var väldigt proffsiga [EnT103/k82/
86]182
Positivt. Lärarna var tydliga, sakliga och löste våra frågetecken [EnT104/
m81/17]
RTG 1 – mkt bra. Genomgång av rättningsnycklar och språkbehandling, mkt
värdefullt inför pm 3. [EnT104/k79/41]
RTG 1: Bra med genomgång i liten grupp – bra utrymme för frågor, samtidigt tas många olika sorters fel upp, man lär sig av andras misstag också.
[EnT104/k81/42]

Studenternas erfarenheter skiljer sig åt och den roll som vägledningsinstrument som RTG spelar är därmed av skiftande slag. I en enkät till T1-studenterna 2003 får RTG medelbetyget 3,8 (se avsnitt 5.3.1).
T1-studenterna 2004 kommenterar i öppna svar vad de anser om innehållet i och uppläggningen av RTG. Majoriteten av de svarande, 72 av 103,
menar att uppläggningen varit bra eller ”OK”. 30 personer är kritiska till
uppläggningen. Kritiken gäller bland annat att det som fokuseras inte är de
innehålls- och ämnesrelaterade frågor som främst intresserar studenterna.
Det framkommer också synpunkter som lyfter fram studenternas roll under
RTG-träffarna. Både passivitet och nervositet kan distrahera.
Tycker att man borde ha gått in mer på ämnet o vad man värderat högt/lågt i
våra PM istället för att gå igenom formalia som står att läsa i ”att skriva juridik” [EnT104/k/49]
Innehållet har mest bestått av självklara saker. Saker som ”alla” redan vet
upprepas gång på gång. [EnT104/m84/76]
Kändes mycket som tidsfördriv för lärarna, även om man fick en del tips. Det
var ingen dialog utan en lärarmonolog. [EnT104/k85/89]
RTG 1 – Vad var poängen? Vi satt i en timma och fick höra hur vi skulle
tyda rättningskommentarerna. Meningslöst. [EnT104/k80/102]
Svårt att ta till sig då alla är nervösa och spända. Däremot har jag använt
RTG 1-anteckningar i efterhand. [EnT104/k85/73]

En del av studenternas kritik av RTG gäller att informationen är för generell,
vilket gör den svår att tillämpa:
Hade varit bättre med individuell RTG. Lärarna/utbildningens upplägg känns
många gånger oengagerade och för generella. [EnT103/k83/128]
Inte så bra. För mycket instruktioner som man inte kunde ta till sig. Alldeles
för svårt att applicera på sitt eget ämne. [EnT104/k/19]

Det är vanligt att studenterna inte får tillbaka sina pm förrän i slutet av en
rättsteknikgenomgång, och lärare kan motivera det för studenterna med att
182

Studenten menar däremot att seminarielärarens muntliga instruktioner haft brister: ”Läraren var inte så välinformerad.”
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dessa annars sitter och tittar så mycket på poängen. Den lärarsynpunkten får
en bekräftelse i ett enkätsvar från T1 [EnT103/k83/75]: ”Lite jobbigt att sitta
hela timmen och vänta på sitt resultat men annars skulle väl ingen lyssna.”
Några studenter pekar på svårigheter som följer av att studenterna inte har
tillgång till sina bedömda och kommenterade pm under lektionens gång:
Helt okej. Dock skulle det vara bättre att få pm:et direkt i handen så att frågor
kunde ställas under lektionen och inte som nu hålla oss på halster och ge uppsatsen efter lektionen tog slut. [EnT104/k83/64]
Då man ej fått PMn tog man till sig av fel saker. [EnT103/k82/92]

För att anonymiteten i pm-rättningen skall kunna upprätthållas bör en student inte ställa konkreta frågor om kommentarer till den lärare som rättat
texten. I enkätsvar framkommer att flertalet studenter är positiva till anonym
rättning. Fördelar som lyfts fram är att systemet skapar trygghet och medför
en rättvis och professionell bedömning. En del studenter lyfter dock fram
negativa konsekvenser av rättningsmodellen.183 Av 103 svarande på termin 1
2004 tar 22 upp nackdelar. Några problem blir belysta i följande enkätsvar:
Ett problem kan vara att man inte kan fråga vad vissa kommentarer innebär
eftersom man ej bör röja sin anonymitet. [EnT104/k84/1]
Enda tänkbara nackdelen är att man inte kan ifrågasätta oklara saker och ventilera funderingar med läraren. [EnT104/k/39]
Personlig feedback (viktig!) blir omöjligt [EnT104/k81/42]
[Om RTG] Väldigt allmänt hållet… Det hade varit mer givande med specifika kommentarer, kopplade till den egna texten, men det är ju lite svårt eftersom de rättas anonymt … [EnT104/k84/7]

Värnandet om den rättvisetanke som ligger bakom anonymiteten vid pmbedömning tar sig det konkreta uttrycket att flera juridiklärare som lämnar
tillbaka texter går ut ur rummet för att inte se vilken student som tar ett visst
pm. Av lärares yttranden framgår att de anser att beteendet och förhållningssättet är av stor vikt:
Vi går ut – vi vill hålla anonymitetsskyddet högt.184
Det är en symbolhandling.185

Behovet av konkret vägledning som kommer vid rätt tillfälle i skrivprocessen är centralt och kommer till uttryck även hos studenter som menar att
RTG fungerat bra:
183

Jag har för enhetlighetens skull valt att inte redovisa enkätsvar från studenterna på kursen
Juridik II men vill här citera ett svar från en student 2004: ”Meningslösa genomgångar. Ge
oss bara PM:n och stanna sedan kvar för att ge oss chans att fråga om rättningen. Bort med
anonymiteten.”
184
T1 RTG 12.11.2003.
185
Samtal med lärare efter PM-seminarium T2 23.2.2005.
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Innehållet är bra. Men mkt av den infon kunde ha kommit tidigare. Då hade
man mkt tidigare förstått vad som krävs och hur strukturen ska vara.
[EnT104/k84/33]
Bra feedback, bra upplägg. Dock lite ”kryptiskt”, mera ”raka rör” skulle uppskattas, mera exempel. Att självständigt argumentera och använda källor är
svårt för någon som för första gången skall skriva juridisk text. [EnT104/k84/
23]

En enkätfråga på termin 1 gäller vilka typer av kommentarer som har störst
inverkan på studenternas sätt att skriva. Följande svar belyser hur vägledningen vid RTG tillsammans med lärarnas textkommentarer blir inslag i den
process som studentens språkliga inskolning innebär:
Jag lärde mig mest på RTG 1 men man får ju en helhetsbild när man ser på
andras kommentarer o jämför. Utformningstipsen var värdefulla, ex. Avgränsning, syfte etc. Känns som att det har varit en process fram tills idag o
den fortsätter. Man tar intryck lite här o där och får en helhetsbild. [EnT104/
m83/66]

Missnöje med RTG har gjort att detta undervisningsmoment senare tagits
bort: ”Särskilda pm-seminarier hölls inte detta år då TB [en av kursföreståndarna] inte upplevde de gav så mycket förra året.”186

5.4 Praxis i juridiklärarnas textbedömning
I detta avsnitt berör jag några moment som inverkar på hur juridiklärarnas
textbedömningspraxis gestaltar sig. Dit hör lärarens roll som språklig auktoritet och den nomenklatur som lärarna använder.

5.4.1 Läraren som språklig auktoritet
I egenskap av kunskapsförmedlare och examinator har läraren en auktoritetsposition, men i ett sammanhang där studenterna är kunniga, nyfikna och
– i varierande grad – ifrågasättande är inte lärarauktoriteten automatiskt given utan den kan behöva påpekas. I samband med att de lämnar tillbaka poängsatta pm karakteriserar några lärare sin auktoritativa roll på följande sätt:
”Bli inte sura för att ni får mycket kommentarer. Vi besitter en relativ expertis på det området.”187 I instruktionsmaterialet om pm-skrivande på termin 1
anges att lärarna vid rättningen av PM 2 och 3 förutom kommentarer som rör
”rena felaktigheter” skall ge kommentarer kring ”lämpligheten” av uttryck
och konstruktioner, och då betonas lärarens auktoritet:

186
187

Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursrapport, s. 9.
T1 RTG 11.11.2003.
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Det är då naturligtvis så att kommentarerna av den andra typen baseras på
mångårig erfarenhet av arbete med juridiska texter. De råd och synpunkter
som de ger är alltså sådana som skall följas.188

Lärarna har en svår uppgift att vara goda auktoriteter i språkfrågor som aktualiseras i pm-texterna. På frågan om studenterna saknat något i lärarnas
kommentarer lyfter en student på termin 6 fram avsaknaden av motiveringar
till att ”vissa formuleringar ej uppskattas” [EnT605/m81/4]. En T1-student
berör frågan om hur lärarkommentarernas art inverkar på kraften i deras
inflytande; sådant som formuleras som råd kan ifrågasättas:
Anmärkningar har störst inverkan, råd är svåra att ta till sig om man har olika
åsikter på de punkterna råden gäller [EnT104/k81/4]

Vissa studenter erfar att bedömningar som lärarna gjort inte varit tillräckligt
genomtänkta och välgrundade. Ibland kan studenter vara tveksamma till
lärarnas språkliga kommentarer eftersom lärarna inte alltid framstår som
tillräckliga auktoriteter på området:
Vissa kommentarer är lustiga och konstiga men de flesta är välgrundade
[EnT104/m82/84]
Bra synpunkter. Dock till viss del inriktade på lärarens eget tyckande i frågor
där det inte finns något rätt eller fel. [EnT104/m83/20]
Kommentarerna var utförliga och bra, men vissa saker var smakfrågor om
vilket ord man ska använda etc. [EnT104/k84/85]189
Jag begriper ingenting av logiken i kommentarerna. Även läraren tycks ha
missuppfattat väsentligheter. Brist på konsekvens. [EnT104/k81/18]
Det är svårt att få några tydliga svar från den rättande läraren. Jag har fått kritik för några konstiga saker som jag inte kommer kunna att acceptera. Exempelvis kritiken av användandet av ordet ”skall” som enligt läraren ska vara
”ska” [EnT104/82/JS13]

Frågor kring ordval och stil aktualiseras ofta i början av juridikutbildningen
varför det är angeläget att lärarna kan presentera och analysera ordvalsfrågan
på ett medvetet och kunnigt sätt. En del studenter har synpunkter på hur ordval i deras texter har bemötts:
Ordvalskommentarerna har känts lite galna. Speciellt när man under ett seminarium har fått höra motsatta uppfattningen av ordvalet. [EnT104/m82/24]
Många ”luddiga” kommentarer. Svårt att verkligen veta vad som orsakade
poängavdrag och därmed vad som behövs förbättras. Mycket ”gnäll” om
ordval när ordet i sig är korrekt att använda men kanske inte just den rättande
läraren skulle använda det. [EnT103/m82/94]
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Terminskurs 1/Juridik II. Om PM-skrivandet, avsnittet om PM 1 (samma formulering
2003–2005).
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Följande lärarkommentarer kan hänföras till sådana smakfrågor: ”Enligt RF 2:23 får dock
en lag eller annan föreskrift inte”, LK: snyggare m. ”emellertid” [T1/3/115].
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Problemet med att det kan finnas brister i lärarnas kompetens tar en student
på termin 6 upp i ett enkätsvar:
Ja, så mkt handledning har vi inte. Alla lärare är inte goda stilister o saknar
nog redskap att göra goda rättningar.
Som sagt – det språkliga hamnar ofta i skymundan – jag är ej säker på att lärarna själva har begreppen för att beskriva språket. Överlag är kommentarerna slappa! [EnT605/m79/17]

Denne student – som ställer den viktiga frågan om lärarna har begrepp för att
beskriva språket – har följande synpunkt på hur utformningen av skrivhandledning och textkommentarer på juristutbildningen skulle kunna förändras:
Ja att lärarna verkligen rättade allt:
1) Interpunktion
2) Syntax
3) Ordval
4) Hur texten flyter (konnektioner o likn)

En följd av det gästlärarsystem som under den period min studie omfattar
tillämpades på juridikutbildningens första terminer är en omsättning i lärargruppen. Lärare som arbetar endast en kort tid på utbildningen kan ha svårt
att hinna växa in i uppgiften att ge konstruktiva synpunkter på språk och
innehåll i studenttexterna. Till villkoren för lärarnas textbedömning hör även
att det bland studenterna finns personer med särskilt intresse för språk- och
stilfrågor. Att studenter uppfattar lärarnas kommentarer som bristande kan
också ha sin grund i att kunniga lärare av tidsbrist inte ger särskilt utförliga
kommentarer eller i att det finns en medveten strategi att inte ge ändringsförslag.

5.4.2 En promemoria om PM-rättning
En promemoria om PM-rättning är ett dokument som skrevs 2002 av en
lärare på termin 1 till lärarkolleger som ”ett försök till standardisering” och
ett sätt att tradera en ”god rättningskultur” till yngre lärare.190 Författaren
förmedlar i dokumentet resonemang kring vad språkrättning innebär och ger
exempel på ”de vanligaste typerna av misstag, språkliga och andra”. I dokumentet ges också förslag på vad som kallas marginalanteckningar, alltså hur
lärare kan utforma sina kommentarer till studenttexter. Författaren bedömer
förslagen till kommentarer som
hyfsat representativa, med vissa undantag – representativa emedan de är ett
urval av anmärkningar jag använt spontant i rättningen i egenskap av jurist
190

Dokumentets författare i e-post 15.11.2005. De följande citaten från författaren kommer
från samma e-brev.
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utbildad vid Uppsala-fakulteten, med undantag då det alltid utbildas lokala
rättningskulturer i varje lärarlag (varje termin är en ö).

Promemorians författare pekar på hur det gästlärarsystem som Juridiska
institutionen tillämpat inverkar på etableringen av mönster och enhetlighet i
pm-bedömningen:
det är ju framförallt det förhållandet att vi håller oss med ett gästlärarsystem
som skapar förutsättningar för utbildandet av specifika rättningskulturer (det
kommer ständigt nya som måste in i systemet och tänkandet – man talar däremot inte om för en juris doktor hur man rättar text) likaväl som detta förhållande utgör en garanti för att ”rättningskulturen” alltid är stadd i förändring –
personalomsättningen på gästlärarsidan är ju mycket hög.

Dokumentet har förmedlats till nya lärare på termin 1. På förfrågan från mig
huruvida T1-lärarna hösten 2005 kände till promemorian skrev en av lärarna
som svar att ”de använder den och får inputs från bl a mig och andra erfarna”.191

5.4.3 Bedömningskriterier och rättningsnomenklatur
I material om pm-skrivande som studenterna får på termin 1 anges syftet
med lärarnas skriftliga kommentarer vara ”att ge studenten en uppfattning
om PM:s starka och svaga sidor samt vad som behöver förbättras ytterligare”.192 Det talas i materialet om två typer av kommentarer:
En typ av kommentarer rör rena felaktigheter: stavfel, syftningsfel och andra
grammatiska fel. Här finns sällan något utrymme för olika uppfattning – en
ordbok kan lösa de eventuella oklarheter som uppstår.
En annan typ av kommentarer rör lämpligheten av vissa uttryck (talspråk),
språkliga konstruktioner, meningarnas längd m.m. Här är det ofta fråga om
tycke och smak, men likafullt är det värdefullt att få denna typ av synpunkter
på en text, som därmed kan förbättras avsevärt. Något absolut rätt eller fel
kan vara svårt att nå fram till, men en diskussion av formuleringen eller ordvalet ger underlag för ett mer medvetet ställningstagande vad gäller språket.193

I ett dokument om bedömning av pm som ingår i kursinformationen till studenterna på termin 1 anges de tre faktorer som är viktigast i bedömningen av
PM 1 och 2: Språk och disposition, Juridiskt sakinnehåll och Tekniskt utförande (promemorians prydlighet, dess avsaknad av formella fel, exempelvis i typografiskt hänseende).194 Vid pm-genomgångarna på termin 1, RTG,
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E-post 15.11.2005. (En annan lärare än promemorians författare).
Terminskurs 1/Juridik II 2003/2004/2005. Om PM-skrivandet, avsnittet om PM 2.
193
Terminskurs 1/Juridik II 2003/2004/2005. Om PM-skrivandet.
194
Terminskurs 1/Juridik II 2005. Bilaga 3 – Bedömning av PM.
192
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påpekar lärare att de tre faktorerna är svåra att hålla isär; pm-bedömning
innebär en helhetsbedömning.
Som underlag för bedömningen av PM 3 anges åtta faktorer (ordnade efter betydelse): problembehandling, faktaurval (”kunna urskilja väsentliga
källor och fakta”), källhantering, självständighet, koncentration (”kunna
behandla en omfattande frågeställning på ett begränsat utrymme”), disposition (”kunna göra en ändamålsenlig och balanserad avvägning mellan olika
delar av framställningen”), stil och tekniskt utförande (”kunna skriva en
prydlig uppsats anpassad till typografisk standard”). Stil är här liktydigt med
”att kunna skriva en enkel, tydlig och god svenska”. Källhantering är en
viktig förmåga i skrivandet av vetenskaplig text, en förmåga som T1studenterna måste träna sig i. De får hjälp av ett klargörande av innebörd och
syfte:
Att korrekt ange källorna i en källförteckning och att genomgående sätta ut
källhänvisningar i anslutning till texten när det är nödvändigt för att särskilja
egna och andras åsikter, slutsatser och resultat.195

Utifrån dessa åtta faktorer anges en sammanfattande ram för poängsättningen av PM 3:
Mot bakgrund av att språkbehandlingen vid det här laget bör vara god, beror
poängsättningen huvudsakligen på den rättsliga analysens kvalité. Samtliga
ovanstående faktorer (ordnade efter betydelse) ingår i bedömningen av denna. Erfarenhetsmässigt bör dock påpekas att faktorerna källhantering och
självständighet brukar ge upphov till särskilda svårigheter och därför bör
uppmärksammas extra noga av PM-författare.196

I kursinformationen för termin 1 2006 finns ett resonerande avsnitt om bedömning av skrivna texter. Där introduceras studenterna till fördjupade tankegångar om vad ”juridisk kvalitet” innebär. Sida vid sida med de påtagliga
krav som kvalitetskriterierna innebär finns dock den tolerans som enligt
slutet av avsnittet präglar bedömningen av T1-studenternas texter:
PM utvärderas utifrån den juridiska kvalitet de anses hålla. Graden av juridisk kvalitet är beroende av ett antal faktorer vilka ingår i en helhetsbedömning den poängsättande läraren gör. Faktorer som på detta sätt påverkar den
juridiska argumentationens värde är framförallt av innehållsmässig natur. Det
är i detta sammanhang mycket viktigt att språkbruket är grammatiskt korrekt,
att texten klart och koncist förmår uttrycka författarens tanke liksom att det
juridisk-språkliga tonläget är gott. Brister i detta hänseende påverkar innehållet negativt. [---] Till den innehållsmässiga kvalitén kan också räknas PM:s
disposition. Att det finns en försvarbar uppbyggnad och linje i textmassan
påverkar läsupplevelsen positivt – och tvärtom negativt om en sådan stringens och övergripande tanke saknas. I någon utsträckning påverkas bedömningen av PM-insatser även av dess yttre utseende: marginaler, rubriksätt195
196

Terminskurs 1/Juridik II 2005. Bilaga 3 – Bedömning av PM.
Terminskurs 1/Juridik II 2005. Bilaga 3 – Bedömning av PM.
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ning, styckeindelning etcetera skall vara prydliga och i övrigt väl utformade.
[---]
Avslutningsvis bör du betänka att all betygsättning av juridiska prestationer baseras på bedömningar. Något ”svar” finns allt som oftast inte att tillgå.
Vad som ovan sagts om juridisk kvalitet är därför också att se som hållpunkter för förståelsen av vad det är som sker när en lärare bedömer en text. Du
får alltså inte uppfatta bedömandet av juridiska prestationer som en verksamhet som låter sig beskrivas i uttömmande faktatermer. Lärarna som utför bedömningarna är dock erfarna och omdömesgilla jurister. Bedömningarna utgår också från att du som T1-student naturligen begår vissa misstag och den
[så] är därför i grunden präglad av tolerans.197

Vid RTG på termin 1 informerar lärarna oftast om vilka bedömningskriterier
som de har tillämpat. Nedan anges formuleringen av kriterier vid två RTGtillfällen 2003 och två tillfällen 2004 (kriterierna skrevs på tavlan).
11.11.2003
1) Språk – självständigt/osjälvständigt
2) Sakinnehåll
– problematisering
– adekvat faktaurval
– slutsatser – motiverade
3) Källhantering & självständighet
4) Disposition
5) Formalia

12.11.2003
1) Formalia
2) Sakinnehåll
3) Språk
4) Disposition
5) Källhantering

17.11.2004
1) Språk och disposition
– Språk
– uttryck
– grammatik
– Disposition
2) Juridiskt sakinnehåll
3) Tekniskt utförande

13.12.2004
1) Tydlighet
2) Källhantering
3) Självständighet
4) Sakinnehållet

Utformningen av kriterierna varierar inte i någon större utsträckning. I det
fjärde exemplet lyfter läraren mer direkt fram de kvaliteter som skall eftersträvas i det juridiska (och allmänt vetenskapliga) hantverket: tydlighet och
självständighet. Det RTG-tillfället ligger längre fram på terminen och studenterna har då skrivit tre pm.
I undervisningsplanen för termin 2 anges tre moment som vägs in i en
helhetsbedömning. I versionen från 2005 uttrycks momentens relativa betydelse i procent. Procentsatserna är borttagna i 2006 års version.

197

Terminskurs 1/Juridik II 2006. Bilaga 2 – Att tänka på vid arbetet med PM-uppgifter.
Avsnittet har rubriken ”Något om bedömningen av skrivna texter”. (Avsnittet fanns inte med i
informationsmaterialet 2005 och inte heller 2007.)
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Juridisk analys och självständighet
40 % Detta är den viktigaste enskilda faktorn. Den rör diskussion och analys
av relevanta rättskällor och god argumentation, omdöme samt förmåga att nå
väl underbyggda rimliga slutsatser.
Språk
30 % Språket är juristens viktigaste arbetsverktyg. Språket måste därför vara
korrekt, utan felstavningar, formella brister i meningsbyggnad eller användning av tempus. Språket får gärna ha en personlig prägel men får inte variera
i stil alltför mycket. [2005]
Språket är juristens viktigaste arbetsverktyg. Språket måste därför vara korrekt, utan felstavningar eller formella brister i meningsbyggnad. Valet av
tempus bör vara medvetet. Språket får gärna ha en personlig prägel men får
inte variera i stil alltför mycket. [2006]
Disposition
30 % Bedömningskriteriet disposition hör nära samman med den juridiska
analysen. En god disposition innebär att författaren har förstått att strukturera
och behandla uppgiftens juridiska problem på ett självständigt och korrekt
sätt.

Några formuleringar har ändrats i versionen från 2006. Intressant att notera
är att användningen av tempus blir belyst på ett förändrat sätt. I texten från
2005 framstår tempusbruk som något som kan vara korrekt eller inte korrekt.
Förändringen innebär att detta mer förenklade synsätt ersätts av en betoning
av ett medvetet bruk. Tempusfrågan är ett moment som får en flera sidor
lång utredning i handboken Att skriva juridik.
De kriterier som tas upp vid pm-seminarier på termin 2 presenteras inte
lika systematiskt som på termin 1, och resonemangen om pm-bedömning
skiljer sig åt mellan olika lärare i högre grad än på termin 1. Några lärare tar
upp de två övergripande aspekter som de menar är relevanta fortfarande:
språk och självständighet. I detta sammanhang anses språket inte utgöra
något problem (”Det är noggrant korrekturläst. I enstaka fall skarp kritik för
slarv.”). Självständigheten sägs vara ett större problem: ”Osjälvständighet i
disposition och språkbruk – då har ni inte presterat något.”198 En lärare ger en
form av systematik åt pm-genomgången genom de nyckelord som hon antecknar på tavlan: Vem är adressaten?, Röd tråd, Texten är en väv, Tänk
kritiskt, Relevanspröva.199
Lärarnas syn på kvaliteten i studenternas texter varierar. I ett kursrådsprotokoll från termin 2 framkommer uppfattningen att många studenter inte
lever upp till språkkraven: ”Enligt kursföreståndaren brister många PM vad
gäller språket, meningsbyggnad, rubriksättningar m m.”200
198

T2 pm-seminarium 25.2.2003.
T2 pm-seminarium 7.5.2004.
200
T2 protokoll från mitterminskursråd 15.3.2005.
199
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Några lärare är kortfattade i sina genomgångar men angelägna om att studenterna fördjupar sitt förhållningssätt i skrivandet: ”Man för upp det på ett
analytiskt plan. Ofta lägger man för mycket krut på rekvisitharvandet i stället
för att se vad man ska göra med det.”201 Att för relativt nya studenter förklara
vilka former av juridiskt resonemang som är giltiga kan orsaka svårigheter:
”Ett moralfilosofiskt problem. Moralfilosofi är farlig mark. Resonemanget
rör sig på rättviseplanet. Äsch ni förstår, ungefär.”202
Ett exempel på kriterier längre fram i utbildningen kan hämtas från instruktioner på termin 5: Analytisk förmåga, Struktur och disposition, Språk
och formalia, Syfte, innehåll och avgränsningar. Kriteriet som gäller språk
och formalia har följande innehåll: ”Detta kriterium innefattar noggranna
och korrekta källhänvisningar och ett korrekt språk. Vidare premieras riktig
källanvändning, dvs. hänvisning till primärkällor i första hand och sekundärkällor (doktrin m.m.) i andra hand.” Här kan tilläggas att rättstavning tillmäts
stor betydelse. I dokumentet ”Normer för PM-rättning” från en kursföreståndare på termin 5 formuleras (i en av elva punkter) konsekvenser av brister i
rättstavning: ”Om rättstavningsprogrammet inte har använts bör det vara
uteslutet att få 5 och 6 poäng” (maximal poäng är alltså 6).
Till kriteriet ”struktur och disposition” hör ”att ha en röd tråd och att lägga tyngdpunkten på rätt ställe”. Det anges också att uppsatsen ”bör innehålla
en kort inledning och korta avslutande kommentarer eller en kort sammanfattning”. I instruktionerna lyfts också fram att det är viktigt att studenterna
klart definierar ”vad undersökningen/analysen i PM-uppgiften syftar till”.203
På den sista obligatoriska terminen, termin 6, skall studenterna behärska
förmågan att självständigt formulera och lösa problem:
Det är framförallt en helhetsbedömning som styr betygsättningen. Studenten
skall härvidlag självständigt analysera, formulera och lösa problem. Problemlösningen skall vara väl strukturerad och författaren skall visa att han/hon har
ett fast grepp om ämnet.204

Hur lärare utformar sina kommentarer till studenternas texter har naturligtvis
betydelse för vad som förmedlas – och kan förmedlas – genom dem. I det
informationsmaterial på juridikutbildningen som jag tagit del av finns två
förteckningar över marginalanteckningar som lärarna kan använda. Den ena
förteckningen, som har rubriken Nomenklatur, delas ibland ut till studenterna
vid RTG på termin 1.205 I texten förklaras innebörden av olika kommentarer
och förkortningar. Den andra förteckningen riktar sig till lärarna och återfinns på sista sidan i dokumentet En promemoria om PM-rättning.
201

T2 pm-seminarium 15.5.2003.
T2 pm-seminarium 25.2.2003.
203
T5 2003. Rättspolitisk PM – instruktioner.
204
T6 2008. Undervisningsplan.
205
Dokumentet Nomenklatur lämnades exempelvis till studenter på T1 vid RTG 17.11.2004
(användes även 2002 och 2003).
202
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Även om juridiklärarnas listor inte är absolut styrande för deras textkommentering är det rimligt att tro att de kommentartyper som förekommer i
listorna inverkar på hur gruppen lärare utformar sina marginalanteckningar.
Nedan återges de båda nomenklaturlistorna.
Informationsbladet Nomenklatur
!
?
Omform.
Oklart
Vad menas?
Krångligt
Sak.
Nej!
Uttr.
Ordv.
Gramm.
Ordf.
MB
Logik
Utveckla
Syftn.
Stöd/Källa
Prep.

Uppenbart fel, såsom felstavning, kommatering eller glömda
bokstäver eller skiljetecken.
Svårbegripligt eller obegripligt resonemang eller uttryck som
bör omformuleras och förtydligas.
Som ovan. Det sätt du skrivit på är svårt att förstå. Det kan
även missförstås.

Rent sakfel. Juridiskt inkorrekt.
Märkligt uttryck. Passar dåligt in i den juridiska tonen.
Märkligt ordval. Passar dåligt in i den juridiska tonen.
Grammatiskt fel
Ordföljd. Meningen bör omformuleras.
Meningsbyggnadsfel
Det saknas ett eller flera steg i den logiska tankebanan.
Resonemanget är för kort för att läsaren ska förstå poängen.
Felsyftning
Ange stöd för ditt resonemang/ dina påståenden
Felaktig preposition

Informationsbladet Nomenklatur innehåller också tre påpekanden till studenterna:
Bara för att något inte är kommenterat, betyder det inte automatiskt att det är
rätt.
Markeringarna är till för att fästa er uppmärksamhet vid vissa brister.
Antalet poäng som PM:n fått avspeglas inte i antalet gjorda markeringar.

I en version av bladet har en lärare skrivit till tre påpekanden för hand:
Bra på att skriva  bra på att skriva juridisk text!
Skriva fritt = måla en vacker tavla
Skriva juridiskt = precisionsverktyg

Den nomenklaturlista som avslutar dokumentet En promemoria om PMrättning inleds med en mening som kanske vill visa att listan inte utgör några
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officiella riktlinjer: ”Här följer oförhappandes några förslag på marginalanteckningar.”
Nomenklaturlista från dokumentet En promemoria om PM-rättning
ordf.
form.
m.b.
uttr.
satsradn.
prep.
!
logik
symm.

särsk.
nej
stöd?
tals.
ordv.
stelt
subst.
naket
syftn.
?

ordföljd
klumpig formulering
meningsbyggnad
uttryck (grammatiskt korrekt, men inte desto mindre felaktigt)
satsradning
felaktigt prepositionsval
uppenbart fel (t ex stavfel)
logisk brist
bristande symmetri
oavsiktlig lustighet
särskrivning
sakfel
källhänvisning eller stöd i övrigt saknas
talspråk
ordval
alltför formellt
substantivering
naket substantiv
syftningsfel/oklar syftning
obegripligt resonemang

Följande beteckningar återfinns i båda förteckningarna: !, ?, nej, logik, stöd,
ordf., m.b., uttr., ordv., syftn., prep. De två förteckningarna kan jämföras
med gymnasielärares användning av rättningsnomenklatur så som den beskrivs av Bergman-Claeson (2003:71–73). En av de tre lärare som hon undersöker benämner aldrig normbrott i texterna. De två andra använder en
mängd olika beteckningar. Flera av dem är sådana som traderats från lärargeneration till lärargeneration. Bergman-Claeson refererar till forskning som
visar traditionens makt när det gäller rättningsmodeller. Dåvarande Kungliga
Skolöverstyrelsens skrift Anvisningar för rättande och bedömande av svenska uppsatser (tredje upplagan kom 1961) har haft stor betydelse. I anvisningarna finns en utförlig lista över felbeteckningar, där 19 feltyper benämns
med förkortningar och åtta utgörs av korrekturtecken. Följande feltyper i
juridiklärarnas nomenklaturlistor förekommer i Skolöverstyrelsens anvisningar: m.b., ordf., ordv., sak, syftn., symm. och uttr.206 Det som i anvisning206
Av de felbeteckningar som ingår i juridiklärarnas båda nomenklaturlistor återfinns ordf,
mb, uttr, ordv och prep även i handboken Skriva svenska. Lärobok i språkriktighet och språkvård för gymnasier och andra högre skolor samt för självstudier (Gullberg 1959).
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arna från Skolöverstyrelsen benämns stil blir exemplifierat i juridiklärarnas
förteckningar: tals., stelt respektive krångligt.
Bergman-Claeson konstaterar att listan reproducerats i många läromedel i
svenska från 1980- och 1990-talen. Erfarenheten av sådana felbeteckningar
kan mycket väl finnas hos dagens juridiklärare, från deras egen skolgång
eller från studier och lärargärning vid Juridiska institutionen.
Uppställningen i juridiklärarnas två varianter av rättningsnomenklatur följer inte tydligt någon linje som kan anknytas till olika nivåer i en text. Informationsbladet Nomenklatur utgår från marginalanteckningarnas utformning
och inleds med ett utropstecken som signalerar fel på basal rättskrivningsnivå (såsom felstavning eller glömda bokstäver). Därefter följer ett frågetecken som markerar ”svårbegripligt eller obegripligt resonemang”. Också
de följande beteckningarna avser otydlighet: Omform., Oklart, Vad menas?
Sedan växlar kommentarer som gäller innehåll och resonemang med kommentarer som gäller ordval, grammatiska fel och meningsbyggnadsfel.
Nomenklaturen i En promemoria om PM-rättning inleds på meningsnivå:
ordf., följt av form. och m.b. I mitten av nomenklaturlistan finns tre marginalanteckningar av mycket skiftande slag:

särsk.
nej

oavsiktlig lustighet
särskrivning
sakfel

Nomenklaturlistorna är alltså inte utformade utifrån någon ambition att systematiskt återge en tilltagande (eller avtagande) komplexitet i det som markeras.
Rättningspraxis på en utbildning skapas av bland annat de benämningar
som lärare väljer att använda i sina textkommentarer. Ur studenternas perspektiv (och i ett rättviseperspektiv) kan enhetlighet vara av värde. Om lärare är enhetliga i markerandet av en språklig företeelse blir budskapet tydligare för studenterna. Det kan dock finnas risker med strikta mönster för vad
som skall markeras i studenternas texter och enhetlighet i form av listor med
markeringar och kommentarer som skall användas. Anson (1989a:4) beskriver den roll en sådan lista, ”card”, haft i amerikansk skrivundervisning sedan
slutet av 1800-talet. Även i många nutida handböcker i skrivande finns sådana listor på insidan av pärmen: ”the card is still, in many contexts, the first
and last word on writing”.
Kersti Rydelius (1989:78) pekar på faran för petrifiering vid rättning:
”Man rättar det man brukar rätta.”207 Redan på 1950-talet framförs i en studie
207

Rydelius skrift Rättar vi rätt? (1989) är ett diskussionsinlägg i frågan om hur och vad
svensklärare på gymnasiet skall rätta i elevernas texter. Hennes hållning kan sammanfattas
sålunda (s. 78): ”Det finns alltså all anledning att rätta felaktigheter och vid alla lämpliga
tillfällen peka på de svårigheter vi har med vårt språk. Risken att de stackars eleverna får lära
sig för mycket är värd att ta.”
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av uppsatsskrivande vid studentexamen i Sverige, Norge och Danmark kritik
mot felmarkeringslistor och rättningsnomenklatur. Även om det finns anvisningar där det betonas att uppsatsbedömningen inte får bli enbart negativ, ”er
bedømmeren uvilkårlig på jakt etter de steder hvor disse tegnene skal settes”
(Hennum 1958:14).208 Lindberg (1973:352) lyfter fram risken för att läraren
tänker att ”det här låter inte bra, men vilken av markeringarna skall jag använda?”.

5.4.4 Variation i rättningspraxis och nomenklatur
Det är ofrånkomligt att de olika lärarna på en kurs eller en utbildning skiljer
sig åt i bedömnings- och rättningspraxis. Uppsatsbedömning i högskolan
handlar till dels om att relatera studentens text till det aktuella akademiska
ämnets textmönster. Sådana textmönster är både explicita och implicita, och
olika lärare är i olika grad förtrogna med mönstren. Det är rimligt att anta att
lärarens bakgrund och ämnesförankring inverkar på hennes sätt att behandla
språk och stil i studenttexter. I mitt enkätmaterial nämner studenterna ofta att
lärarnas skriftliga kommentarer varierar mycket i omfattning. Ett utvärderingsdokument från termin 1 vittnar om att kursansvariga är medvetna om att
alltför skiftande lärarrespons är ett problem:
Det förekom även detta år viss kritik från studenthåll om att PM-feedback var
ojämn och att lärarna gav olika mycket synpunkter. Det är i viss mån ofrånkomligt att så sker – trots att dessa insatser alltid samordnas i lärarlaget. Denna fråga måste därför också alltjämt bevakas. Vi hade dock ett särskilt möte
med ”provrättning” där vi signalerade vilken mängd feedback vi ansåg rekommendabel.209

Vid ett kursråd på termin 1 förs ett resonemang kring mängden lärarkommentarer. En student frågar sig om alla lärare ser språkfel. En av lärarna
kopplar mängden kommentarer till lärarnas bakgrund och säger att man hos
de lärare som har departementsbakgrund ser ”krumelurer överallt”.210
Graden av likhet respektive variation i lärarkommentarerna inverkar på
den normerande funktionen hos kommentarerna. En del studenter saknar
”konsekvens i rättningen” [EnT103/k81/3]. Det ligger förmodligen olika
typer av faktorer bakom skillnader i rättningspraxis mellan lärare. Att en
lärare inte markerar språkdrag som andra lärare påtalar kan vara resultat av

208

Sverige var det enda av de tre undersökta länderna som strävade efter enhetlighet i felmarkeringarna: ”Eiendommelig for den svenske rettemåte er en gjennomført streben etter ensartet
feilmarkering”. Sättet att rätta har enligt författaren, som är norrman, ”en pedagogisk uheldig
konsekvens på grunn av sin detaljrikedom” (Hennum 1958:14).
209
Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursrapport, s. 10.
210
T1 kursråd 19.1.2006. Någon undersökning av lärarnas bakgrund ingår inte i min studie.
Det vore dock intressant att kartlägga kopplingen mellan olika juridiklärares yrkeserfarenheter
och deras textbedömnings- och responspraxis.
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ett medvetet val eller bero på faktorer som tidsbrist, ouppmärksamhet eller
bristande kunskap om textmönster och språknormer.
Vissa lärare uppvisar en hög grad av känslighet för normbrott medan
andra inte ser eller inte markerar en del språkliga brister. Sådan variation kan
utgöra ett problem på en utbildning där hög grad av språklig korrekthet eftersträvas i studenternas texter. En T2-text som fått högsta möjliga poäng får
illustrera potentiella variationer i rättningspraxis. Läraren inleder sin slutkommentar till texten med ett erkännande av den språkliga kvaliteten:
”Mycket bra! God språkbehandling, mycket korrekt i alla avseenden.”
[T2/91]. (Även resten av slutkommentarens totalt 36 ord innebär stort beröm.) Textens omfång är tre A4-sidor, och läraren har gjort tio markeringar.
Fyra av dem gäller ordet vi (”Undvik denna typ av ’berättarform’”). Bland
kommentarerna finns de bekräftande uttrycken just det, bra och tydligt och
tre understrykningar av innehållsmoment (utan åtföljande kommentar). Till
det som inte markeras i texten hör sju fall av satsradning, ett språkdrag som
markeras av många lärare och som i Att skriva juridik nämns som det första
exemplet under rubriken ”Dålig meningsbyggnad” (s. 35). I studenttexten
förekommer ordet detta upprepade gånger, och i åtminstone sju fall skulle
bruket kunna ifrågasättas utifrån bristande tydlighet. I texten finns dessutom
några fall av skrivfel.
På juridikutbildningen är poäng och betyg av stor vikt och många studenter strävar efter att förstå vad som anses ”rätt” och vad som ger höga poäng.
För dessa studenter kan variationen vara besvärande. En student på termin 6
uttrycker att inga inslag i handledningen i skrivande har varit värdefulla, ”för
de råd man får av en lärare är helt för jävligt enligt en annan lärare så det är
omöjligt att veta hur man ska skriva” [EnT605/m82/3]. Flera studenter på
termin 6 för fram kritiska synpunkter som grundar sig på frånvaron av enhetlighet i lärarnas bedömning och kommentarer. Så här formulerar några studenter sin kritik:
Bedömningen varierar alltid från lärare till lärare, samma pm kan få olika betyg beroende på vem som rättar! (känns det som) [EnT605/k81/23]
Generellt dåligt eftersom man inte får chansen att utveckla det, eftersom man
kastas fram och tillbaka mellan rättande lärares åsikter om hur man ska skriva, och alla säger olika. Tråkigt!!! [EnT605/m82/3]
Svårt att veta hur bra man är när betyg kan variera så otroligt mellan rättande
lärare resp. ämne. Vet ej vad som motiverar viss poäng, det språkliga eller
materiella innehållet. Enskilda samtal med rättande lärare efter rättning är ett
minimikrav. [EnT605/m81/4]

Det finns en risk att studenter blir mer inriktade på att förstå vad den enskilda poängsättande läraren premierar än på att förstå vad det är som olika formaliaregler och språkkommentarer skall gagna. En del enkätsvar där studenter värderar olika inslag i skrivträningen visar på denna risk:
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Mest värdefull  att skriva juridik & rtg:erna, där får man veta hur just rättande lärare förhåller sig till formaliakrav etc. [EnT104/k83/38]

Variationer i nomenklatur kan yttra sig i skillnader mellan olika lärares benämningar av en företeelse men också i skillnader hos en enskild lärare. Ett
exempel på variation i en och samma text är kommentarer till orden man och
vi som studenterna skall undvika. Studenten använder man på flera ställen
och det är i huvudsak samma orsak till att det bör undvikas – vaghet – men
T1-lärarens kommentar växlar, liksom vid ordet vi. Följande variation förekommer i texten [T1/3/232]:
man LK: vem?, ? [på tre ställen], undvik [på två ställen]
vi LK: Nej, !, ?, undvik [på två ställen]

Variation förekommer också genom att en och samma benämning kan avse
olika saker. Exempelvis har kommentaren uttryck en vid innebörd. En lärare
använder kommentaren på följande skiftande sätt i ett pm:
inskränker för mycket på staternas författningar LK: uttr.
Nondiskrimineringsprincipen LK: uttr. ”ickediskr.”
De som talar för ett statsförbund vill LK: uttr.
Slutsatserna baseras alltså på mitt perspektiv av ämnet och är följaktligen
diskutabla. LK: uttr. [T1/3/217]

I det första exemplet förefaller studenten använda en term på ett felaktigt
sätt. Det andra exemplet gäller hur ett begrepp skall översättas till svenska
(från något EU-dokument). Exempel 3 rör en stilistisk aspekt, och jag kan
inte se att det föreligger någon större innehållslig oklarhet.
I det fjärde exemplet gäller kommentaren uttr. ordet diskutabla. Uttrycket
”följaktligen diskutabla” kommenterar läraren med ett utropstecken. Studenten kan förmodas vilja uttrycka att det som sägs kan diskuteras eftersom det
bygger på ett perspektiv bland flera tänkbara; det är uppenbart att studenten
inte vill säga att hans eller hennes slutsatser är tvivelaktiga. Studentens felaktiga ordval tyder på en språklig osäkerhet. Det kunde ha varit av värde för
honom eller henne att få en tydligare uppfattning om innebörden av ordet
diskutabel.211
Lärarnas rättningspraxis när det gäller vad som markeras respektive inte
markeras utgör en aspekt av hur studenterna tillgodogör sig lärarnas kom211

Hela sista stycket i texten visar studentens osäkerhet i uppgiften att självständigt argumentera utifrån en frågeställning och några relevanta källor. Det finns också exempel på att studenten gör missar i sina försök att använda en högre språklig stil (framlyfta, synsätt skiljande
från mina). ”Denna pm grundar sig på information jag har fått från diverse källor, och på de
tolkningar jag själv har gjort efter att ha studerat de olika källorna. Jag har försökt att framlyfta de teman som jag fann viktiga. Naturligtvis finns det andra ämnen som en annan med synsätt skiljande från mina skulle ha tagit upp. Slutsatserna baseras alltså på mitt perspektiv av
ämnet och är följaktligen diskutabla.” [T1/3/217].
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mentarer. Vid pm-genomgång förmedlar lärare (ibland i skriftlig form) informationen att studenterna inte kan utgå från att allt som inte markeras av
lärarna är ”rätt”:
Bara för att något inte är kommenterat, betyder det inte automatiskt att det är
rätt.212
Ni kan inte räkna med att det vi inte markerat är korrekt.213

I ett enkätsvar ges ett studentperspektiv på denna rättningspraxis:
På RTG 1 sa läraren att bara för vi inte kommenterat nåt behöver det inte vara
rätt. Hur ska man då undvika misstaget sen? Dåligt. [EnT104/k83/43]

I boken Examinationer – som förmedlar en juridiklärares råd och anvisningar till nya juridikstudenter – ger författaren Jan Melander (2006:32) studenterna en ”förmaning” som gäller variationen i lärarnas kommentarer: ”Avslutningsvis en mild förmaning. Du får för ditt eget bästa inte reagera med en
försvarsattityd om du får skilda stilistiska synpunkter (råd!) från lärare.”214

5.4.5 Lärarkommentarer för att motivera poäng
I enkätsvar berör studenter ibland poäng- och betygsaspekter. De synpunkter
som framkommer i svaren från T1-studenterna 2004 kan sägas representera
tre olika attityder. En student efterfrågar utförliga kommentarer som kan ge
vägledning till ett högre betyg: ”Skulle vilja ha mer utförliga kommentarer –
vad krävs för ett högre betyg etc.” [EnT104/k83/38]. Studenter kan också
önska tydligare utsagd kritik som kan motivera det låga betyg som de fått:
Fick ett lågt betyg o hade önskat lite mer tydlig kritik. [EnT104/k/49]
Jag hade väldigt få kommentarer. Vilket jag tyckte var dåligt. Jag fick en 3:a
men hade inte några kommentarer. Var det bra då, eller? Då undrar man om
det inte fanns så mycket att kommentera varför fick jag inte en 5:a! [EnT104/
k85/3]215
212

T1, dokumentet Nomenklatur.
T1 RTG 14.11.2002.
214
Peter Elbow (2006:91) menar att studenter alltför ofta betraktar variationen mellan lärare
genom en ”cynical lens”: ”All teachers have their own personal prejudices. ’God writing’ is
just a crap shoot concept.” [kursiv i original]. Studenterna behöver i stället få en fördjupad
syn på språklig kvalitet: ”Such a lens devalues serious thinking about the notion of excellence
as a complex social construction. And if we want to help students learn to read and write
better, we need to help them see competing standards as a positive resource for understanding
quality – and a testimony to the complexity and diversity both in pieces of writing and in
pieces of humanity. Multiple lenses for excellence permit not just richer, but also more accurate perceptions of texts. A single lens always hides or distorts aspects of what is being
looked at.”
215
Det finns förmodligen fler studenter än den här som kopplar samman poängen på ett pm
med mängden lärarkommentarer. Med ett påpekande i dokumentet Nomenklatur vill juridiklärarna tillbakavisa en sådan koppling: ”Antalet poäng som PM:n fått avspeglas inte i antalet
gjorda markeringar.” I en studie av studenttexter noterar Watson Todd m.fl. (2007:24) frånva213
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Till en tredje kategori hör den student som menar att lärarkommentarerna i
alltför hög grad är inriktade på betygsättningen av studenterna.216 ”Saknar
råd på hur att förbättra, men igen: de vill bara betygskategorisera.” [EnT104/
k82/9]. I en tidigare enkätfråga om innehållet i RTG finns samma tema i
hennes svar: ”Dåligt, som att de egentligen inte vill ta upp sakfrågorna, utan
bara BETYGSSÄTTA!”
Synpunkter från en av lärarna i min studie kan bekräfta studentens bild;
ibland blir det dominerande syftet med lärarnas textkommentarer att motivera poängen på ett pm:
Jag är helt övertygad om att kommentarer på pm ibland mer är avsedda att
motivera poängen än hjälpa studenten. Man har en känsla av att en viss poäng
är den rätta när man jämför en promemoria med andra man rättat i samma
bunt, men kan inte finna exakta hållpunkter för kritiken. Då är det frestande
att skriva en sammanfattande kommentar som kanske inte har annat syfte än
att rättfärdiga poängsättningen och kunna gå vidare i högen av pm som skall
rättas.217

Den vägledning som ligger i en poängsiffra tar studenter till sig på olika sätt.
En T1-student som jag iakttog när hon efter en RTG-träff vände sig till läraren uttryckte ett tydligt behov av att veta vad den poäng hon fått sa om kvalitet och utveckling i hennes skrivande:
S: Vad var medlet i klassen?
L: 6,5 bland dem jag rättade. Vi har sagt: 4–5 B, 6–7 Ba, 8–9–10: AB.
S: Jag fick 5 – är det ganska bra? Jag fick samma kommentarer på slutet så
det verkar som om jag inte har lärt mig något.218

I slutkommentarer tar några av lärarna upp betygsättningen explicit. Formuleringarna nedan är hämtade från två lärare:
Likväl icke illa och efter visst funderande ger jag dig ett överbetyg.
[T1/2/37/slutk.]
Tyvärr är framställningen alltför beskrivande för att rendera högre betyg.
[T1/3/214/slutk.]
Detta, tillsammans med de goda analytiska ansatser som finns, förtjänar betyget: 5 p. [T2/94/slutk.]
ron av överensstämmelse mellan lärarnas textkommentarer (frekvensen av ”discourse comments”) och det betyg som en studenttext får, vilket de ser som ett förvånande resultat. De
menar att det behövs mer forskning om ”the nature of comments given on academic essays
and the processes tutors go through in giving comments”.
216
Studenternas texter får poäng, men lärarna använder ofta benämningen betyg. Vid pmgenomgångar anger lärarna ibland vad poängen motsvarar i betygssystemet (AB, BA). Betyget kan vara i fokus även om det inte sägs explicit. Connors och Lunsford (1993:213) konstaterar att det dominerande syftet med textkommentarer verkar vara att motivera det satta betyget. Detta syfte framträder i cirka 60 % av texterna i en genomförd undersökning.
217
E-post 18.9.2009.
218
T1 RTG 12.12.2002.
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5.5 Handledningssituationen
Att det kan finnas stora skillnader i hur studenter i början av en utbildning
hanterar genomförandet av skrivuppgifter är inte förvånande. I mitt enkätmaterial framträder som väntat både studenter som är mycket nöjda med sitt
skrivande och studenter som är osäkra. Mindre framgångsrika skribenter kan
utvecklas; en student beskriver sin utveckling under första terminen på följande sätt:
PM 1 – katastrof
PM 2 – mindre katastrof
PM 3 – ganska bra! [EnT103/k83/136]

Vid en genomgång av det första poängsatta pm:et på första terminen säger
en lärare att det är ”jättesvårt att skriva pm och att skriva juridisk svenska”.219
Yttrandet förefaller föga uppmuntrande för gruppen nya studenter, men lärarens intention kan vara att hjälpa studenterna genom att peka på hur situationen skall klaras av: ”Man måste jobba [---] Läs igenom, fundera, formulera
frågor till handledning [---] Pm-skrivande är tidskrävande.”
Juridikutbildningen bygger på ett stort mått av eget ansvar och eget tänkande hos studenterna vilket framgår av både kursplaner och lärares förhållningssätt. Studenternas färdighetsutveckling präglas av ett utprövande arbetssätt. Tillägnandet av juridiskt sakinnehåll och juridiskt skrivsätt går då
hand i hand:
Känns som en metod ”pröva och se”. Man får vissa riktlinjer, sen får man testa själv. Skrivandet är inte svårt, utan att förstå det juridiska. Gör man inte det
hämmas skrivandet. [EnT104/m83/28]

När T1-studenterna ger synpunkter på skrivhandledningen framkommer
skiftande uppfattningar. I enkäten 2003 svarade 27 av 149 nej på frågan om
de saknat någon form av undervisning eller handledning kring pm-skrivandet
och en nja. 35 personer lämnade frågan obesvarad. Drygt hälften av studenterna anger att de saknat något, och svaren varierar mycket: Flera ger bara
svaret ja, medan några ger fylligare svar.220 Flera av studenterna lyfter fram
brister i information och vägledning. En del menar att skrivsituationen är
präglad av knapphändiga eller oklara riktlinjer.221

219

T1 RTG 12.11.2003.
I något fall nämns goda exempel från andra utbildningar: ”Ja, hade varit bra att lägga upp
PM-skrivandet som de gjort på jur kandprogr i Umeå, dvs. skriva det första i grupp. Saknar
dessutom ’personlig handledning’.” [EnT103/k83/128].
221
I en utvärderingsrapport från Högskoleverket anges att intern information på utbildningen i
Uppsala av studenterna beskrivits som ”rörig och ofullständig” och att informationen enligt
institutionens självvärdering behöver förbättras (Högskoleverket 2007:118).
220
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Ett grundläggande problem är bristen på hjälp. I enkätsvar återkommer
studenters erfarenhet av att lärarnas budskap är att de inte kan ge särskilt
mycket hjälp:
Instruktionerna har varit få både muntliga och skriftliga. Lärarna uppför sig
som om det vore fel att leda oss rätt i stället för att vi skall famla själva i
mörker. [EnT104/72/JS22]
Dåligt, dåliga riktlinjer, allt är suddigt och abstrakt. Det blir snarare en gissningsfråga än kunskapsfråga. [EnT104/k83/8]
Frågor man ställt till läraren har enbart gett motfrågor – ngt som skapat en del
frustration! [EnT104/k84/80]
[Instruktionerna] efter PM 1 var helt värdelösa, verkade inte som om hon fick
säga något konkret överhuvudtaget. [EnT104/k85/89]
Undermålig T1–T3 – ingen som helst hjälp är orden som kommer till mig!
Återigen var orden ”det kan jag inte svara på” – flitigt använda ord. [EnT404/
k81/5]

En del T1-studenter har haft svårt att hantera att budskapen skiljer sig åt i
olika typer av skriftliga instruktioner:
Alla var de olika och gick emot varandra, otroligt frustrerande och förvirrande [EnT104/k80/102]

I några enkätsvar från T1-studenter finns en påtaglig vädjan om handledning.
För en T4-student som övergripande beskriver den handledning som hon fått
tidigare under utbildningen är bristen på hjälp det dominerande intrycket:
På ett sätt bra att man är helt utlämnad att själv komma på hur ett PM skall
utformas. Dock kan det kännas väl ”motigt” att man inte får någon hjälp alls.
[EnT104/m81/26]
Det är svårt att veta hur man skall göra de första gångerna, vilket skapar en
enorm press om man är nervöst lagd. Det ger dock en stor helhetsbild på saker man studerar. [EnT104/k83/10]
Jag har lärt mig mkt, men det är alldeles för höga krav för 1:sta terminen. För
lite ”hjälp” o för svårt ämne. / Inga [instruktioner] har varit särskilt värdefulla
utan det är som allt annat på juridiken i Uppsala – man får lösa det själv.
[EnT104/k83/48]
Ämnena är bra, men då syftet är att vi ska lära oss att skriva så tycker jag att
det borde vara handledning under arbetets gång som stöttar o vägleder. Som
det är nu tilldelas man ett ämne, o skall sedan med knapphändiga instruktioner prestera något som man inte vet vad det innebär. Känns mer som en lyckträff, om det går bra, än att det beror på kunnande. [EnT104/k/49]
Mest givande var väl egentligen instruktionen om var PM:n skulle lämnas
in… - Annars har jag ärligt talat känt mig rätt förvirrad hela tiden. Det berodde nog mycket på att instruktionerna var väldigt, väldigt allmänna…
[EnT104/k84/7]
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I ett protokoll från kursråd på termin 1 bekräftas bilden: ”Studenterna påpekar att det tycks finnas en ovilja bland lärarna att svara på frågor.” Många
studenter har behov av mer information och handledning i frågor som rör
innehållet. De menar att de inte får några svar ”när det kommer till innehåll”.
Enligt protokollet anser studenterna att lärarna är mer benägna att informera
när det gäller formalia.222 Vid handledningsmöten på första terminen framkommer mönstret att lärarna skall vara restriktiva med att ge information:
L: Jag är hårt hållen på att jag inte får ge så mycket litteraturtips.
S: Vad tyckte du om det första pm:et?
L: Det materiella? Det gränsar ju till sådant som jag inte får svara på.223

Studenterna möts alltså av beskedet att läraren inte får ge så mycket tips.
Medvetenhet om villkoren härvidlag präglar ibland studenters yttranden vid
handledningsträffar:
S: Jag tänker inte fråga om jag är på rätt spår. [---] Mitt stora problem och det
får du inte svara på heller: tolka rubriken.224

Vid ett handledningstillfälle på termin 1 undrar en student om man när man
skrivit klart kan be ”någon lärare på skolan att läsa”. Lärarens svar blir nej.
En annan student nämner att han frågat sin fadder, och denne kan läsa.225
Intressant nog varnar läraren för detta och menar att man inte kan lita på att
det går så bra.226 Studenten hamnar alltså i en situation där läraren inte ger så
mycket hjälp och där utbyte med äldre studenter inte uppmuntras. Enligt ett
kursrådsprotokoll tycker lärarna dock att studenterna kan ”fråga äldre studenter om hjälp”. Protokollföraren (en amanuens) tillägger att ”T1:orna anser att det är fel att de ska förlita sig på äldre studenter”.227
En faktor i lärarnas återhållsamhet med att ge information är rättviseaspekten: ”Gräns för vad jag kan säga; jag får inte påverka betygsättningen”.228 Ett sätt att hantera att lärarna på termin 1 har skiftande erfarenheter
blir att iaktta principen att inte ge några studenter något extra (i form av exempelvis material eller litteraturtips). Vid ett kursråd på termin 1 påpekar
studenterna att ”det tycks finnas en ovilja bland lärarna att svara på frågor”.
Kursföreståndaren bemöter detta med förklaringen att ”det inte är ovilja men
att det heller inte får bli orättvist så att vissa studenter får mer information”.229 Det är uppenbart att en del studenter ser detta förhållningssätt hos
lärarna som ett stort problem:
222

T1 och JIK II. Protokoll från mitterminskursråd 23.10.2006.
T1 pm-handledning 18.11.2003 respektive 18.10.2004.
224
T1 pm-handledning 18.10.2004.
225
Systemet med faddrar är ett studiesocialt inslag på juristutbildningen.
226
T1 pm-handledning 18.11.2003.
227
T1 och JIK II. Protokoll från mitterminskursråd 23.10.2006.
228
T1 pm-handledning 24.10.2002.
229
T1 och JIK II. Protokoll från mitterminskursråd 23.10.2006.
223
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En del studenter anser dock att lärarnas tillbakadragna roll kan gå till överdrift, att de nästan smiter ifrån sitt ansvar för undervisningen.230

I en kursrapport belyser kursföreståndare på termin 1 utbildningens syn på
studenternas önskemål om tydligare riktlinjer:
Kursledningens inställning är att studenternas krav på fasta normer och krav
som redovisas i förväg inte kan mötas när det gäller färdigheter som i stor utsträckning är praktiska och intellektuella.231

Studenterna behöver få den information som är nödvändig för att de skall
klara skrivuppgifterna, men det är viktigt att uppmärksamma att information
om skrivandet också kan vara ett medel för skrivutveckling: ”Med mer info
hade man kunnat utvecklas mer. Kommentarerna var dock bra.” [EnT103/
k82/38].
Det studenter saknat i skrivhandledning och respons är ofta konkret vägledning. En T1-student ger handledningsträffarna inför pm-skrivandet karakteristiken ”en aning flummigt …” [EnT103/m83/35]. I en mer konkret vägledning kan den enskilda studenten se en tydligare koppling till sitt eget arbete med det juridiska språket:
Mer personlig handledning, då det tar ett bra tag att ställa om sig till juridisk
korrekt svenska från gymnasiesvenska! [EnT103/k84/119]
Jag skulle önska att man fått mer konkret, individuell hjälp i PM-skrivandet.
Allt lärarna säger låter väldigt bra men hur man sedan omsätter det i praktiken är svårare. [EnT103/k80/99]
Mer handfasta råd. Råd i stil med att pm:et skall ha en röd tråd som skall vara
ganska rak är inte så handfast… / Det skulle vara mer konkreta råd i stil med:
”Du har gjort så här, gör så här istället.” [EnT103/k84/43]
I mån av utveckling så har den varit ringa. De största svårigheterna har inte
varit ”vad man inte får skriva”, utan snarare avsaknaden av hjälp att förstå
vad man ska skriva istället för felaktigheterna. [EnT103/m80/116]

De riktlinjer som lärarna förmedlar genom sina textkommentarer är inte alltid så tydliga men de kan ändå visa åt vilket håll en student bör sträva i sitt
arbete med sakinnehåll och språk. Om studenten uppfattar riktmärket blir
sådana kommentarer värdefulla: ”Bra passningar om vad som är ett fortsatt
riktigt spår är de som givit mest.” [EnT104/m/30].
230

T1 och JIK II. Protokoll från mitterminskursråd 23.10.2006. Rättviseaspekten blir viktig
för studenter på en utbildning präglad av betygskonkurrens. I protokoll från ett annat kursråd
på termin 1 aktualiseras rättviseaspekten bland annat i studenternas synpunkter på seminariernas utformning: ”Den främsta orsaken till diskussion var att studenterna upplevde undervisningen som orättvis när seminarierna i de olika grupperna inte bedrevs på exakt samma sätt.
De synpunkter som framfördes under detta var främst att lärarna tillämpar olika undervisningsmetoder, och att exakt samma saker inte framkom i alla seminariegrupper.” T1 och JIK
II 2004. Protokoll från mitterminskursråd (datum ej angivet).
231
Terminskurs 1/Juridik II 2007. Kursrapport, s. 9.
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På termin 1 ges en mer personlig handledning vid de handledningsträffar
som studenterna har med sin seminarielärare inför varje pm. Här är det fråga
om vägledning i skrivprocessen, inte om kommentarer till en färdig text.
Denna vägledning kan förutom att förmedla skrivhjälp också fylla en studiesocial funktion: ”Bra! Skönt med feedback mitt i stressen och förvirringen.”
[EnT103/k/96]. I ett enkätsvar uppger en T1-student att instruktionerna från
lärarna inte har varit tillräckliga, men den hjälp som studenterna har av varandra lyfts fram:
Men man har fått lära sig av sina misstag. Lärarna har inte varit generösa med
hjälp, men efter PM 3 kan man säga att man bäst har lärt sig själv och varandra. Studenterna har hjälpt varandra. [EnT104/85/JS3]

Två ord som en student på termin 6 lämnar som övriga synpunkter i slutet av
en enkät blir ett kortfattat men uttrycksfullt budskap av samma slag som det
många T1-studenter för fram: ”Mer utbildning!!!” [EnT605/m81/10].
Studenternas förhållningssätt till information och vägledning ser olika ut.
Muntlig information fungerar ibland väl, ibland mindre väl. I sitt svar på
frågan om hon saknat någon form av handledning reagerar en nybörjarstudent mot information som är för pratig: ”nej, lite för mycket prat. Det
räcker med det skrivna i infoblad tex.” [EnT103/k84/49]. En T1-student som
uppger att han inte saknat någon form av undervisning eller handledning
kring pm-skrivandet påpekar att han ”har svårt att se vad sådan undervisning
skulle kunna innehålla” [EnT103/m82/51].
Till bilden av studenternas inskolnings- och handledningssituation hör
också att olika studenter kan uppfatta en lärares information på vitt skilda
sätt. Nedan citerar jag T1-studenter som ingår i samma seminariegrupp. Studenterna har lagt till en egen kommentar vid en enkätfråga där de med en
siffra (1–6) skulle ange i vilken mån seminarielärarens muntliga instruktioner varit till hjälp. Studentens siffra anges inom parentes; i gruppen som
helhet förekommer alla värden mellan 2 och 6.
För lite tid. (2)
Jag tyckte inte att jag blev så mycket klokare av det. (2)
Rörde till det rejält, berodde nog ganska mkt på att jag inte förstod så mkt av
mitt ämne. (2)
Motstridiga uppg. (3)
För få (3)
Har gett vissa riktlinjer (3)
Informationen ändras hela tiden, nya instruktioner, otydligt. (4)
Man hade alltid att fråga om det var ngt man undrade över (5)
Bra feedback och ett bra bollplank (5)
Bra kommunikation, bra stöd och uppmuntran! (5)
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Studenternas skiftande uppfattningar pekar på att det är många faktorer som
inverkar på hur information och vägledning fungerar. Bristen på tid är ett
problem. Som väntat är det feedback, kommunikation, stöd och uppmuntran
som värdesätts.

5.5.1 Positiv respons och konstruktiv kritik
Liksom säkerligen många andra pm-bedömande lärare förbigår juridiklärare
ofta välskrivna partier i studenttexter med tystnad och kommenterar endast
felaktigheter och problem. Enligt Walvoord (1986:149) är det en av de vanor
som lärare lättast faller in i. Önskan om positiv respons nämns i åtskilliga
juridikstudenters enkätsvar, bland annat som svar på frågan om studenterna
saknat något i lärarkommentarerna eller i undervisningen och handledningen
kring pm-skrivandet:
Exempel på tidigare PM, positiv inlärningsmetod (att påpeka vad som är rätt)
[EnT103/m80/106]
Positiv respons! Ingen personlig handledning ang. hur man kan bli ännu bättre till nästa gång. [EnT103/k81/85]
Helt okej – bättre skriva/rätta för mycket än för lite. Men jag efterfrågar mer
positiva kommentarer – så att man vet vad man gjort bra [EnT104/k83/64]
Kommentarerna har endast varit negativa det har inte varit speciellt givande.
[EnT103/k82/73]
Man får ingen positiv feedback, utan endast feedback. T.ex. ett ”Ordv” i kanten utan andra förslag är inte särskilt vägledande… [EnT103/m75/126]
RTG 1 var så negativ, allt kändes hopplöst och inte en enda trodde de lyckats.
RTG 2 var mer positiv, mer utförlig. [EnT104/k83/8]

Det är en konst att ge konstruktiv kritik. En del studenter betonar vikten av
positiva kommentarer och andra pekar på att omfattande kritik varit till gagn
för dem. Studenter kan uppfatta att det är anmärkningar och påpekanden om
brister som har störst inverkan. Kritik ses som vägledning, och utebliven
kritik innebär då utebliven vägledning.
Vill ha mer neg kritik. Som är mer precis. [EnT103/k82/1]
Mer konstruktiv kritik på våra PM. Det är egentligen då man lär sig; o genom att göra! [EnT404/k79/19]
Tack vare handledning och RTG har jag förstått mina brister och försökt bearbeta dem så gott jag kunnat. Det har varit mycket kritik, men det har varit
mycket positivt för min utveckling av skrivandet. [EnT103/k84/74]
Första terminen och i viss mån den andra terminen. Fick mycket kritik och
lärde sig därför hur man skulle skriva. Noggranna rättningar i början var bra.
[EnT605/m82/46]
På T1 hade vi en lärare som gjorde röda streck över hela sidor, man blev ledsen men utvecklades [EnT605/k81/22]
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5.5.2 Svårtolkade lärarkommentarer
Eftersom juridiklärarna i så hög grad gör markeringar i språket i de nya studenternas texter är det viktigt att det görs på ett genomtänkt och välmotiverat
sätt. På flera ställen i avhandlingen ger jag exempel på lärarkommentarer
som kan vara svåra att förstå för studenterna. Många kommentarer är kortfattade vilket kan göra dem svåra att tolka. Ett hinder i förståelsen är symboler,
förkortningar och andra typer av markeringar vilkas innebörd är oklar för
studenterna. Sådana oklarheter påpekas ibland i enkätsvar:
Det var ibland lite svårt att förstå vad som menades när läraren bara hade
dragit ett streck någonstans. [EnT103/k80/123]
Underliga streck kan vara svåra att tolka [EnT103/m83/130]
Svårt med ”krumelurerna” (betydelsen av dessa). [EnT103/k75/46]
Vissa hieroglyfer är svåra att tyda. [EnT104/m84/72]
Vissa förkortningar lämnar stort tolkningsutrymme – kan vara svårt.
[EnT103/k83/34]
Kommentarerna har varit väldigt ”hårda” jämfört med gymnasiet. En stor
nackdel var att man inte förstod alla symboler i rättningen och att vissa påståenden inte var underbyggda med motiv. [EnT104/84/24]

”De här tecknen, vad betyder …” frågar en student vid individuell pmhandledning på termin 1. Den handledande läraren (studentens seminarielärare) vet då inte innebörden i det kollegan skrivit, och hon påpekar att hon
själv inte skulle ha skrivit så.232
Svårtydda markeringar kan vara ett problem inte bara på termin 1. En T4student skriver att det ibland finns ”svårlästa krumelurer” i texten och återger
ett tecken som hon inte förstår. Jag kan inte tyda vad det är hon försöker
återge, men möjligen avser hon det korrekturtecken som står för att något
skall tas bort [EnT404/k79/30]. Även lärares handstil kan orsaka svårigheter,
vilket någon gång påtalas i enkätsvar. En slarvig handstil kan dessutom uppfattas som bristande respekt för det arbete som studenten lagt ner på sin text:
Det verkar som att olika lärare rättar olika? Den lärare som har rättat mitt pm
har skrivit rätt slarvigt. Svårt att se vad det står för kommentarer ibland.
[EnT104/k74/88]
ngn lärare kladdade på min framsida. Diggar inte det [EnT404/m81/14]

I enkäter har T1-studenter fått svara på frågan hur lärarnas skriftliga pmkommentarer bör vara utformade. Bland 24 svar från studenter som gått den

232

T1 pm-handledning 18.11.2003.
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kurs i juridisk svenska som gavs 2004 är det vanligaste svaret (från åtta personer) att kommentarerna skall vara tydliga:233
Tydliga, så att man inte behöver fundera på vad som är fel. [EnT104/84/JS9]
Mer utformade så man förstår exakt vad hon/han menar. [EnT104/84/JS8]

Problemet med otydliga kommentarer försvåras när samtal mellan student
och rättande lärare inte är en integrerad del av undervisningssituationen. För
nybörjarstudenter gäller också att de ofta saknar sådana referensramar som
skulle hjälpa dem att förstå budskapet i oklara textkommentarer.

5.6 Att kommentera – en konst för kurskamrater
Till juridikstudenternas skrivsituation hör möjligheten att läsa varandras
texter. I vissa kursmoment är läsningen ett obligatoriskt inslag. När studenter
på allvar går in för uppgiften att läsa kurskamraters texter kan det vara till
stor hjälp för skribenten:
Jag har haft turen att lära känna en grupp riktigt ambitiösa och duktiga studenter. Därför har denna respons från mina kurskamrater varit mycket givande. Här föredrar jag alltså dagens utformning o man får själv se till att finna
någon som läser sin PM [EnT104/k80/102]
Jag tycker att responsen har fungerat väldigt bra. Har haft stor nytta av att låta
andra läsa mina texter och sedan att läsa deras. Har själv haft ganska stor erfarenhet av detta sedan tidigare, så jag har inte direkt saknat någon tydlig
vägledning inom detta. Läraren har uppmuntrat till responsgivning i basgrupperna. [EnT104/k85/JS40]
Det har legat uteslutande på oss själva att se till att kurskamrater läst våra arbeten, vilket resulterat i att jag valt de kompisar jag har störst förtroende och
respekt för, vilket i sin tur gjort att jag fått mkt bra, konstruktiv feedback.
[EnT104/k79/41]

Under den period då min studie pågick kommenterade studenterna i varje
basgrupp på termin 1 varandras första pm. Enligt min bedömning hade
många studenter behövt mer vägledning för att kunna utföra en kvalificerad
granskning av kurskamraters texter.234 En student påpekar att det är svårt att
kommentera när ”alla är nybörjare” [EnT104/k82/60], och en annan tycker
att ”man borde få en genomgång i hur man ’rättar’ PM överhuvudtaget”
233

Tre personer i gruppen pekar på vikten av att kunna bygga vidare i sitt skrivande utifrån
kommentarerna (från PM 2 till PM 3), hos tre studenter uttrycks en önskan om mer kommentarer och tre studenter uppfattar kommentarerna som ”helt ok” som de är.
234
Simmons (2003) konstaterar att elever och studenter behöver skolning för att kunna fungera väl som responsgivare gentemot kurskamrater. Han presenterar en rad moment som bör
ingå när lärare undervisar om responsgivande, däribland att dela med sig av sitt eget skrivande, att klargöra skillnaderna mellan värdering (av en produkt) och respons (till skribenten)
samt att ge exempel på hur man förmedlar beröm, frågor och förslag (a.a. s. 690).
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[EnT104/k84/2]. Osäkerhet i rollen som textgranskare leder till att kommentarerna blir trevande. En student menar att ”dålig respons från kamrater” kan
bero på att man ”är rädd för att såra” [EnT104/k67/16].235 Hon förespråkar
ett faddersystem där någon student på en tidigare kurs ger respons.236
I anvisningarna till studenterna inför granskningen av kurskamraternas
texter påpekas att det är lämpligt att ge två olika typer av språkliga kommentarer. Den ena typen rör ”rena felaktigheter” där det sällan finns ”något utrymme för olika uppfattning”.237 Det ligger en god pedagogisk tanke i att
studenterna uppmanas att ge olika typer av språkliga kommentarer. Här
kommer dock en förenklad syn på ”syftningsfel och andra grammatiska fel”
till uttryck. En ordbok kan ge besked om stavning men knappast lösa problem vid syftningsfel. Ett syftningsfel uppstår i ett syntaktiskt sammanhang i
en specifik text och sådana fel kan studenterna inte få belysta i någon ordbok. Ett problem i juridikstudenternas texter är oklar syftning, men rena
syftningsfel förekommer sällan.
När det gäller den andra typen av kommentarer uppmuntras till diskussion
kring formuleringar och ordval. Diskussionen är tänkt att leda till ”ett mer
medvetet ställningstagande vad gäller språket”.238 Att studenterna skall kunna göra mer medvetna ställningstaganden står i samklang med den självständighet som betonas i kursinformationen: ”Undervisningen skall organiseras
så att studenterna från första studiedagen tränas i självständigt arbete.”
[kursiv i original].239
Vid pm-genomgångar i basgrupperna tar en del av studenterna fram användbara kunskaper om textskapande från gymnasiet eller andra tidigare
studier. De handledningsträffar som jag refererar till här äger rum i oktober
månad under den första studieterminen, och det är uppenbart att många studenter redan kan lyfta fram flera språk- och skrivråd som utbildningen på
olika sätt förmedlar. En del av dessa råd kan sägas utgöra allmängods i
skrivundervisning kring diskursivt skrivande. Några studenter refererar uttryckligen till sina gymnasielärare, men jag kan inte utifrån mitt material
avgöra i vilken utsträckning studenternas mer generella textkommentarer
härrör från skriverfarenheter före juridikstudierna. Det är dock påtagligt att
studenternas kommentarer utgörs av en kombination av grundläggande läsarreaktioner kring tydlighet och läsbarhet och nya mer specifika normer som
studenterna har noterat under de första veckorna av utbildningen. Nedanstående uppställning visar hur studenterna tar upp och formulerar olika text235

Hoel (2001:182 ff.) resonerar kring den klassrumskultur som behöver finnas för att elever
skall kunna ge varandra respons på ett utvecklande sätt.
236
I en idébok om lärande i högre studier återger Hedin (2006:204) erfarenheter från en kurs i
företagsbeskattning vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Studenterna menade
att den kamratgranskning av pm som förekommit hade tagit mycket tid, men de tyckte att det
”absolut hade varit värt tiden”.
237
Terminskurs 1/Juridik II HT 2005. Om PM-skrivandet.
238
Terminskurs 1/Juridik II HT 2005. Om PM-skrivandet.
239
Terminskurs 1/Juridik II HT 2005. Kursinformation.
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kommentarer. Exemplen är hämtade från några olika handledningsträffar.
Uppställningen återger hur studenterna i sina kommentarer växlar mellan
olika aspekter av ett textbygge.
Inte skriva vårt utan mer neutralt
Lite otydligt varifrån allt kommer
Vad är ditt?
Inkonsekvent med indrag
Lite svårt att se vad frågeställningen var; den kom lite sent
Lite mera slutsats
Lite för långa citat
Satsradning
Lite hoppigt med korta stycken
Långa meningar
Lite mycket kommatecken
Styckeindelning
Ordföljd
Abrupt slut
Andra meningen i andra stycket är otydlig
Första meningen i avsnitt 3 är krånglig, tung
… denna … oklart
Lite onödigt svårt språk
Väldigt bra
Lättläst, man hängde med
Mycket snyggt utformat
Jäkligt snyggt

Utifrån de pm-genomgångar i basgrupper som jag besökt är min bedömning
att studenterna sammantaget uttrycker kommentarer som bidrar till att väsentliga drag på olika nivåer i ett textbygge blir belysta. Studentkommentarer
som de i uppställningen kan tjäna som utgångspunkt för samtal om kvaliteter
och brister i studenternas texter. Studenterna tenderar dock att fokusera på
formalia och elementära aspekter av textbindning. Läraren kan genom att
strukturera kommentarerna visa vilka aspekter som studenterna behöver
tillföra. I de tre första av studenternas kommentarer ovan finns ansatser till
belysning av textens och textförfattarens relation till läsaren respektive till
det vetenskapliga kunskapsbygget. Där kan läraren komplettera och fördjupa
resonemangen.
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5.7 Skrivträning och skrivutveckling i backspegeln
När studenter på termin 6 får frågan om någon terminskurs varit särskilt
betydelsefull för utvecklingen av deras förmåga att skriva texter med juridiskt innehåll blir svaret nej från femton av 49 svarande. Lika många anger
termin 1, och att den första terminen varit mest betydelsefull är ett förväntat
svar. Utvecklingen i skrivandet kan bli påtaglig när studenterna i tre texter
med samma ämne arbetar med ett nytt stoff, en ny metod och tydliga språkliga krav. Några studenter uppfattar att de fått skrivhandledning endast under
termin 1 och 2:
Termin 1 helt klart. Att lämna in flera ggr & förbättra är bra. Annars har man
bara blivit bättre & bättre. [EnT605/k83/24]
Första terminen har varit klart mest betydelsefull eftersom det är den enda
terminen då någon handledning och undervisning i skrivande förekommit. /
Någon handledning eller undervisning i skrivande har jag inte fått sedan första och möjligtvis andra terminen. [EnT605/m80/27]
T1 var egentligen den enda terminen då vi fick möjlighet att få respons av läraren innan PM:et skulle vara helt klart och lämnas in [EnT605/m81/37]

Nio studenter nämner termin 2. En student betonar att det blev allvar under
den terminen. Även om det sker en gradvis utveckling kan lärarnas respons
vara mer eller mindre givande olika terminer:
Jag skulle tro att mest ”hände” på T2, för att det var ”många” PM (3 st) och
för att man då kände att det var ”allvar”. Då fick vi oxå lite feedback.
[EnT605/k78/26]
Nej, man utvecklas allt eftersom. Bäst kritik att ta vara på gavs på T2.
[EnT605/k82/38]

En T6-student lyfter i sitt enkätsvar fram olika terminers kvaliteter i utformningen av pm-skrivandet. Svaret ger en bild av hur ramen för pmuppgifterna läggs fast på termin 2 och hur metoden att lösa juridiska problem
står i fokus på termin 3. I svaret betonas också den viktiga roll som handledning och respons spelar.
Termin 2 – eftersom höga krav på att PM utformades på rätt sätt; Termin 3 –
eftersom PM-uppgiften handlade om lösandet av specifikt juridiskt problem;
Termin 4 – processrätt eftersom särskild handledning gavs i anslutning + bra
feedback från lärare [EnT605/k79/44]

Den önskan om mer handledning som framkommer i många T1-studenters
enkätsvar får en delvis annan belysning när studenter på senare terminer ser
tillbaka. Följande vittnesbörd från en T6-student visar hur insikter om språkutvecklingens mekanismer vuxit fram:
Första tre terminerna var man rentutsagt förbannad för att man inte fick utförliga instruktioner, sen accepterar man, det är kanske då det lossnar, ok, då gör
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jag på mitt sätt då, och så får man lite justeringar, det är då det blir bra. Jag
tror att det är medvetet att man [lärarna] håller på svaren.240

En annan T6-student uppskattar den möjlighet att komplettera pm före den
slutgiltiga inlämningen som fanns på termin 4 [EnT605/m80/20].241 Flera
studenter på termin 4 berömmer den handledning och respons som de fått
under T4:
Väldigt lite feedback, den här terminen var första gången vi fick sitta & diskutera kring PMn & fick ett något sånär utförligt skriftligt omdöme. Det var
bra. [EnT404/k82/36]
I processrätt mycket bra! I övrigt varierar det från en mening, typ ”mkt bra”
vilket inte säger någonting om vad som var bra och vad som borde förbättras.
Kommentarerna varierar mycket mellan olika lärare. [EnT404/k78/21]

Några T6-studenter konstaterar den skillnad mellan terminerna som innebär
att kraven ökat. En stor skrivuppgift med höga krav på innehållet medför att
termin 6 blir betydelsefull, och till fokuseringen på språket under utbildningens första terminer läggs en fördjupning av de innehållsliga kraven:
T6 – Var så stort PM, tog det därför mer seriöst [EnT605/k82/19]
T6 – ställt högre krav på problematisering av juridiska frågor. Mer analytisk
förmåga tränas. [EnT605/k80/8]

En T6-student som jag intervjuar beskriver den inskolningsprocess som innebär att avståndet mellan lärare och studenter minskar:
Sen tycker jag att det var annorlunda i början jämfört med nu och är ganska
övertygad om att det är så de vill ha det också. Ju längre man läser på utbildningen desto mindre tydliga blir gränserna lärare–elev eller professor–
student. Det är naturligtvis en tanke med det. När man kommer helt ny behövs det lite tydligare gränser och ramar, medan det blir alltmer kollegialt. Vi
är absolut inte kolleger, men det går mot det. Det går från det här är inte rätt
till jag förstår inte hur du menar.242

Majoriteten av studenterna på termin 6 uppger i enkätsvar att de känner sig
väl eller ganska väl förberedda för de språkliga krav som kommer att ställas
på dem i den framtida yrkesutövningen. En student som inte känner sig förberedd menar att det inte alls informerats om ”vad som krävs av en PM i
arbetslivet, har aldrig sett hur ett sådant ser ut” [EnT605/m80/20].

240

Intervju T6-student 1.6.2005.
I ett enkätsvar från samma kull studenter på termin 4 menar en student att det på T4 varit
”mkt slappare då man vet att man får högsta poäng genom att komplettera” [EnT404/k79/30].
242
Intervju T6-student 24.5.2005.
241
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6 Lärarkommentarer –
kategoriseringsmodeller

I kapitel 4 och 5 har jag gett en bild av skrivande och skrivhandledning i den
juridikutbildning som jag undersöker. En frågeställning i denna avhandling
rör det språknormerande innehållet i juridiklärares skrivhandledning och
textkommentarer. En förenklad beskrivning av lärarnas insatser skulle kunna
vara att de handlar om fel och om rätt. Det juridiklärarna markerar i studenternas texter är i första hand sådant som inte motsvarar normen, alltså det
som är felaktigt. Vid pm-handledning och i viss mån i textkommentarerna
förmedlar lärarna råd och riktlinjer som visar vad som är rätt. En fråga som
är central i min avhandlingsstudie kan formuleras: Vad är det som betraktas
som fel? Fel i elev- eller studenttexter kan skärskådas ur olika perspektiv.
Ulf Teleman (1979) tänker sig tre typer av fel: normlucka, normkonflikt och
maskineriet strejkar. Dessa kategorier kan sägas svara på varför det blir fel.
Jag är inriktad på att undersöka vad som är fel i juridikstudenternas texter,
dvs. vad lärarna markerar, men därtill kommer en annan viktig dimension:
Enligt vilken norm, eller vilka normer, är det fel? Lärarkommentarerna riktar
in sig på olika nivåer av studenternas språkhantering och textproduktion, och
olika typer av normsystem aktualiseras.
Som ett led i besvarandet av frågan om vad som betraktas som fel beskriver jag lärarnas kommentarer utifrån olika kategorier. Först (avsnitt 6.1)
introducerar jag ett sätt att betrakta de språknormer som kommer till uttryck
i lärarkommentarerna utifrån en modell för kategorisering i olika normlager.
I resonemangen kring normlager berör jag relationen mellan allmänspråkliga
skrivregler och skrivregler kopplade till vetenskapligt språk samt relationen
mellan skrivmönster i olika vetenskapliga traditioner. I avsnitt 6.3 presenterar jag en kategorilista med textnivåer som jag utgår från i den beskrivning
av lärarkommentarer som jag sedan ger i kapitel 7. Listan bygger på andras
textmodeller och kategoriseringar, främst den så kallade texttriangeln samt
typologin i Bergman-Claeson 2003. Dessa kategoriseringssätt redogör jag
översiktligt för i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.4 och 6.5 ger jag en kvantitativ översikt över lärarkommentarerna i mitt material. I det avslutande avsnittet (6.6)
tillämpar jag modellerna med textnivåer och normlager på två exempeltexter
från termin 1. Alla lärarkommentarer i texterna redovisas och kategoriseras.
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6.1 Normer i lager
Ett sätt att belysa lärares textkommentarer utgår från frågan om vilka typer
av språknormer de normbrott som markeras i studenternas texter relaterar
till. I en grov uppdelning kan lärarkommentarerna uppfattas avse innehåll
respektive språk, och kategorin språk kan sedan gälla sådant som stavning,
meningsbyggnad eller ordval. Den typen av indelning behandlar jag i avsnitt
6.2, 6.3 och 6.5 och i kapitel 7. Här vill jag dock pröva ett annat sätt att dela
in språknormer som framträder i ett akademiskt skrivsammanhang. Indelningen utgör en form av svar på juridiklärares budskap att ”juridisk svenska
är ett helt nytt språk – som att lära sig utrikiska”.243 Jag vill undersöka vad i
lärarnas textkommentarer som kan framstå som helt nytt för studenterna och
vad som främst är att se som normer för sådant språkbruk som studenterna
kan vara förtrogna med redan när de börjar sina studier. Studenternas språkkompetens skiljer sig naturligtvis åt, och därmed gestaltar sig enskilda studenters möte med utbildningens språknormer på olika sätt. Det som jag belyser är studentgruppen mer generellt.
För att undersöka karaktären hos de normer som förmedlas i juridikutbildningen använder jag en modell där jag beskriver juridiklärarnas kommentarer utifrån olika normlager.244 Jag särskiljer tre normlager, vilka kan
benämnas skriftspråksnorm, allmänvetenskaplig norm och juridisk norm –
lager I, II och III. Dessa lager bidrar till förståelsen av vad de normer för
juridiskt språk som förmedlas till juridikstudenterna består av och hur de
relaterar till språknormer som styr bruket av sådana texttyper som studenterna kan ha tidigare erfarenhet av. De språkmönster som juridikstudenter skall
relatera sitt skrivande till är uppbyggda av språknormer från lager I, II och
III. För varje pm erövrar studenterna mer av de vedertagna mönstren, och de
internaliserar därmed de nya språknormer som de mött.

6.1.1 Lager I – skriftspråksnorm
När studenter börjar sina universitetsstudier har de flesta med sig en förmåga
att skriva sammanhängande text. I den språkförmågan ingår att kunna tilllämpa de språknormer som är gemensamma för olika former av skriven text
av den typ som kan kallas sakprosa (och som kan vara beskrivande, utredande eller argumenterande). Normerna kan beskrivas som en övergripande
norm:
Det finns […] en norm som har en speciell ställning, nämligen den som gäller
för det som ofta kallas standardspråket. Mest typiskt möter vi den i skrift,
speciellt i sakprosa av skilda slag. Det är den normen som i huvudsak beskrivs i ordböcker, grammatikor m.m., och när man t.ex. säger att Svenska
Akademiens ordlista reglerar hur vi stavar och böjer svenska ord är det just
243
244

T1 RTG 12.11.2003.
En tidigare version av modellen presenteras i Blückert 2007.
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den språkformen man avser. Det är också den som många förefaller uppfatta
som den ”riktigaste” och ”bästa” svenskan, och när man frågar hur något heter ”egentligen” eller om man ”får säga si eller så” är det vanligen den språknormen man avser. (Melander 2007:327)

Denna norm lärs ut i skolan och är i fråga om basal rättstavning och ordböjning tydligt kodifierad i Svenska Akademiens ordlista. De riktlinjer som
återfinns i Svenska skrivregler återspeglar ett etablerat normsystem när det
gäller meningsbyggnad och interpunktion. Den här typen av normer utgör
tillsammans det jag beskriver som lager I. Många av de språknormer som
kommer till uttryck i juridikutbildningen utgörs av sådana grundläggande
språknormer som i min typologi tillhör lager I.245

6.1.2 Lager II – allmänvetenskaplig norm
I den typologi som jag konstruerar här avser lager II de språknormer som
tillkommer i ett vetenskapligt sammanhang. Behärskandet av vetenskapliga
skrivmönster förutsätter en gedigen skriftspråkskompetens, vilket annorlunda uttryckt innebär att lager II förutsätter och bygger vidare på normerna i
det första lagret. Lager I utgörs av språkriktighetsnormer som är brett tilllämpliga, medan de språkriktighetsnormer som tillkommer i lager II är sådana som främst är specifika för vetenskapliga sammanhang. I lager II tillkommer också textnormer som är knutna till allmänvetenskapliga genrer.
Textnormer varierar dock ofta mellan olika discipliner eller institutioner och
hör då hemma i lager III.
För studenter som vill ha råd i sitt skrivande finns det en hel rad uppsatshandböcker att tillgå. För att få en bild av vilka språknormer som brukar
aktualiseras har jag gått igenom åtta handböcker, varav de flesta vänder sig
till studenter i allmänhet.246 Flertalet författare har en humanistisk eller samhällsvetenskaplig tillhörighet, och handböckerna återspeglar främst textmönster i dessa discipliner, där en stor del av studenternas texter skrivs på
svenska. För att se den faktiska bredden i akademiska textideal behöver man

245
Begreppet standardnorm används med några olika innebörder. Av de innebörder som
Josephson (2004a:50–51) lägger i begreppet standard är det särskilt två som aktualiseras i
fråga om den allmänspråkliga norm som framkommer i juridikutbildningen: Standardnormen
är en kodifierad norm och standardspråket utgör en högprestigevarietet.
246
Jag har gått igenom följande uppsatshandböcker: Från tanke till text. En språkhandbok för
uppsatsskrivande studenter (Arne Jarrick & Olle Josephson 1996), Skrivhandledning för
examensarbeten och rapporter (Sven Hartman 2003), Språkvetenskapliga uppsatser (Per
Lagerholm 2005), Studentens skrivhandbok (Kristina Schött m.fl. 2007), Textens hantverk.
Om retorik och skrivande (Inger Lindstedt 2002), Uppsatsens mystik – om konsten att skriva
uppsats och examensarbete (red. Mia Maria Rosenqvist & Maria Andrén 2006), Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats (Ann-Marie Ekengren & Jonas Hinnfors 2006) och
Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga
uppsatser (Siv Strömquist 2006a).
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också beakta mönstren i de ämnen där engelskan dominerar, men den aspekten berör jag inte i avhandlingen.
I Uppsatshandboken (Strömquist 2006a:10) talas uttryckligen om två olika regelsystem som boken utgår från. De två systemen överensstämmer med
lager I och II:
De regler och rekommendationer som presenteras i denna handbok grundar
sig dels på allmänspråkets skrivregler så som de dokumenteras i Svenska
språknämndens Svenska skrivregler (2000), dels på sedvanliga regler för det
vetenskapliga skrivandet framtagna i samarbete med representanter för de
olika språkvetenskapliga institutionerna.

I uppsatshandböckerna behandlas ämnet språklig korrekthet. Genomgången
av handböcker pekar på en central normkälla för lager I; i alla de handböcker
som jag undersökt hänvisas till Svenska skrivregler.247 Eva Hagström har i
avhandlingen Meningar om uppsatsskrivande i högskolan (2005) undersökt
uppsatshandledningar (uppsatshandböcker). Hon konstaterar att i de tjugo
uppsatshandledningar som hon har gått igenom gäller de tydligaste och mest
generella reglerna språkriktighet. Hon utläser ur de studerade handledningarna det samstämmiga budskapet att ”en uppsats ska vara skriven på korrekt
svenska” (a.a. s. 53). I Vetenskaplig metod (Ejvegård 2003:167) förs språkriktighet fram som en oundgänglig del i vetenskaplighet:
En vetenskaplig forskares främsta verktyg är språket. Ingen forskning bedrivs
utanför ett språk. De vetenskapliga rapporterna, uppsatserna och böckerna är
skrivna på något språk. Det första tecknet på vetenskaplighet är därför språkriktighet i allt: grammatik, ordval, stavning, interpunktion och avstavning.

Hagström (2005:59) påpekar att uppsatshandledningarnas förmedlande av
tydliga och samstämmiga regler för språkriktighet blir möjligt på grund av
att språkets regler förändras långsamt.
I syfte att fånga uttalade och outtalade normer gör Frøydis Hertzberg
(1995) en genomgång av norska handledningar i vetenskapligt skrivande.
Hennes slutsats blir att handledningarna inte behandlar språklig stil i någon
större utsträckning, med ett undantag: De ger råd om vad som är bra språk.
Hon för fram den intressanta synpunkten att råden däremot inte kan sägas ha
så mycket med vetenskapligt skrivande att göra, eftersom de till förväxling
liknar ”anerkjente filologråd i sin alminnelighet”. Handledningarna ”gir
heller ikke grunnlag for å snakke om fagkulturelle forskjeller” (a.a. s. 202).
Hertzbergs analys av språkråden i de norska skrivhandledningarna överensstämmer med min bild av innehållet i många uppsatshandböcker, den bild
som även Hagström för fram. De språkråd som Hertzberg urskiljer kan
kopplas till lager I, ”i sin alminnelighet”.
247

Konkretionen i uppsatshandböckerna varierar mycket. I normer som har tydligt stöd i
Svenska skrivregler ges klart besked: Särskrivning ska undvikas. Skriv räkneord med siffror
utom talen 1 till 12.
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Även Hagström, som är pedagog, karakteriserar många av de språkfrågor
som behandlas i uppsatshandledningarna som allmänna (a.a. s. 54–55):
stavning och ordbildning
användning av fasta uttryck
grammatiska regler248
hur förkortningar skrivs och används
hur olika skiljetecken skrivs och används
hur meningar, stycken och avsnitt konstrueras

Förutom att återge allmänspråkets skrivregler ger uppsatshandböckerna en
bild av vilken ny språkkompetens som studenter behöver erövra. Hagström
(a.a. s. 69) har noterat följande huvudinnehåll i handböckernas skrivregler:
Dessa regler handlar primärt om sådant som rör vetenskapligt skrivande: vetenskaplig stil, referenser, informationssökning, disposition och forskningsetiska principer. Utöver dessa vetenskapligt relaterade regler utgör språkriktighet ett betydande inslag.

I de uppsatshandledningar som Hagström har undersökt råder samstämmighet om vikten av att skriva på ett vetenskapligt språk (a.a. s. 53). De allmänvetenskapliga regler som nämns i uppsatshandledningarna urskiljer jag som
normlager II. Normlagret kan sammanfattningsvis sägas innehålla normer
för formalia, textstruktur och stil.
Den rika floran av skrivhandböcker för studenter ger olika typer av språkliga råd. Råden presenteras sällan på ett analytiskt sätt. Hagström (a.a. s. 69)
lyfter fram en sådan brist i de uppsatshandledningar som hon undersökt:
Jag saknar resonemang om varifrån reglerna kommer och vilken funktion de
har i vetenskapligt skrivande. Reglerna framställs som neutrala och i princip
omöjliga att frångå eller förändra, som något som bara finns.

De skrivråd och språknormer som förmedlas i de skrivhandböcker som jag
gått igenom överensstämmer i stort. I praktiken är dock variationen i språkliga normideal hos olika ämnen och lärare förmodligen större än vad innehållet i uppsatshandböckerna ger intryck av.249
Uppsatshandboken är tillkommen i ett språkvetenskapligt sammanhang,
men de regler och rekommendationer som presenteras i handboken framstår
som ”sedvanliga regler för det vetenskapliga skrivandet” (s. 10) snarare än
specifikt språkvetenskapliga skrivregler. Det finns i handböckerna en samstämmighet – och en form av intertextualitet där en handbok hänvisar till en

248

Här tar Hagström upp subjektsregeln och satsradning.
Språklig rättning av studenttexter görs troligen inte överallt inom universitetet med samma
noggrannhet som i det ämne jag hör hemma i, nordiska språk, och i det ämne vars undervisningspraktik jag studerar, juridik.
249
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annan – i presentationen av centrala karakteristika i akademiskt språk. Fyra
huvudteman framkommer, beskrivna mer eller mindre enhetligt:
precision: precist språk, klart och tydligt, rent, sakligt, formalitet, specifikation
koncentration: kort, koncist, innehållspackning
organisation: strukturerat, logisk helhet, överskådlighet
begriplighet

Dessa fyra honnörsord röner troligen en bred acceptans inom den akademiska världen.250 Det är dock ganska abstrakta begrepp som behöver konkretiseras för att kunna knytas till specifika språkdrag. Konkretisering – exempelvis
av vad precist språk innebär – kan ske i skrivhandledningen i ett specifikt
ämnessammanhang. De språkriktighets- och textnormer som formuleras
genom en sådan konkretisering kopplar jag till lager III i min modell.
Utifrån sin undersökning kan Hagström (a.a. s. 59) konstatera vissa skillnader i de regler för vetenskapligt språk som presenteras i handledningarna,
men dessa kommenteras sällan:
Vetenskaplig stil handlar om att skriva korrekt, men med tillägget att korrekt
betyder något särskilt i en vetenskaplig text och att detta särskilda kan vara
olika i olika traditioner. Olikheter mellan traditioner blir synliga vid en jämförelse mellan flera handledningar men endast i några fall tas olikheterna upp
till diskussion i handledningarna.

I flera handböcker berörs vetenskaplig stil utifrån frågan om det opersonliga
är ett ideal.251 Det ges skiftande råd om användningen av ordet jag, och det
pågår till synes en förändring av normen:
Nu finns det inga skäl att vara så rädd för jag. (Jarrick & Josephson 1996:
Från tanke till text)
Skriv i jag-form om det är naturligt! (Hartman 2003: Skrivhandledning för
examensarbeten och rapporter)
Det går alltså utmärkt att skriva i jag-form. (Lagerholm 2005: Språkvetenskapliga uppsatser)
250

Ask (2007:16) definierar akademiskt skrivande genom att ange en rad krav: ”språklig
klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi
och anpassning till rådande skriftspråksnormer”.
251
Dahl (2004:295) som har undersökt forskningsartiklar i olika ämnen pekar på att skillnader
i hur kunskap konstrueras leder till skillnader i användning av personliga pronomen: ”In
contrast to the medical texts, which report findings existing – to some extent at least – outside
the text, the findings in linguistics and economics are constructed through the argumentation
inside the text. This implies that both of these author profiles are forced to be visible in the
text, e.g. through personal pronouns as well as locational and rhetorical metatext.” (Se även
Breivega m.fl. 2002 och Breivega 2003.) Gunnarsson (2003:45–46) kan konstatera att bruket
av jag i medicinska forskningsartiklar minskar under 1900-talet (medan vi används i större
utsträckning). Genrekonventionerna i den medicinska artikelgenren blir allt starkare, vilket
yttrar sig i en ökad likformighet vad gäller exempelvis bruket av rubriker och retorisk organisering av introduktioner.
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Skillnader i språk- och textideal mellan olika vetenskapliga discipliner utgör
en grund för att tala om ett tredje normlager. Det finns dock ingen absolut
gräns mellan vad som utgör allmänvetenskapliga språk- och textnormer och
vad som är disciplinspecifikt. Ivani m.fl. (2000:62) pekar på hur akademiska lärare kan ge olika motivering och räckvidd åt normer – med betoning av
dem som absoluta, specifika eller funktionella:
Some present conventions as absolute values of the academic community as a
whole – comments such as ’Don’t use ”in my view” in academic work’.
Others present conventions as determined by disciplinary or departmental
culture – comments such as ’In history we don’t…’. Yet others present
conventions as determined by ’neutral’ functional considerations – comments
such as ’A new para would be helpful here’.

Den uppfattning om språklig korrekthet som kan kopplas till lager II innebär
vanligtvis en mer allmänt formulerad norm om att texter skall utformas så att
vetenskaplighetens särmärken förverkligas. Normen kan också uttryckas
med detaljerade språkliga krav, som i handledningen Konsten att skriva och
tala (Uddman & Gustavsson 2007:38–39) från Statsvetenskapliga institutionen i Lund:252
I en vetenskaplig uppsats bör meningarna normalt vara fullständiga. Varje
mening bör alltså innehålla minst en fullständig huvudsats med subjekt och
predikat. [---] Sådana s.k. satsradningar bör undvikas. [---] Den språkliga
symmetrin gör att samordningen blir både mer lättläst och mer estetiskt tilltalande för läsaren. Brott mot huvudreglerna för samordningar är dock mycket
vanliga

I handledningen kommenteras språkexempel som innehåller brott mot olika
regler, och det anges hur texten bör se ut i stället.

6.1.3 Lager III – juridisk norm
Det tredje lagret i min modell avser de språknormer och stilmönster där den
juridiska – eller rättsvetenskapliga – normen skiljer sig från andra akademiska discipliner. Lager III gäller här det specifikt juridiska språkideal som juridikstudenterna möter i utbildningen, men man kan utifrån normlagermodellen tänka sig ett annat norminnehåll i detta lager, kopplat till texter skrivna
inom en ämnestradition som exempelvis filosofi, datavetenskap eller medicin. Normerna i lager III kan avse både språkriktighet och textriktighet. Det
som förenklat kallas stil inbegriper både språk- och textnormer. Närvänen
(1999:78) pekar på den centrala roll som stilen kan spela som ett tecken på
tillhörighet i ett visst vetenskapligt sammanhang:
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Det finns en länk till denna handledning från Språkrådets hemsida (under rubriken ”Språkoch skrivråd”).
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I vissa fall […] kan ett anammande av en viss stil också vara ett villkor för
tillhörighet till en vetenskaplig tradition eller grupp och en inträdesbiljett till
publicerandet av vetenskapliga texter.

Modellen med lager III innebär inte att allt som ryms i detta lager är unikt
för en viss disciplin. Det kan finnas likheter i exempelvis en strikt betoning
av syntaktiska regler.253
En del av juridiklärarnas textkommentarer utgår från skarpare språkriktighetsnormer än de som finns uttryckta i dagens vedertagna skrivregelsamlingar. Det juridiska normpaket som juridikstudenterna möter befinner sig
delvis utanför dagens allmänspråkliga språkriktighetsnorm. Den juridiska
normen hänger dock inte i luften utan vilar på en äldre norm. Den har traderats av skolans modersmålsundervisning, och de personer som idag undervisar på juridikutbildningen kan ha mött normen både i sin egen skolgång och i
den juridiska praktikgemenskapen. Denna äldre skriftspråksnorm kommer
till uttryck i exempelvis Anvisningar för rättande och bedömande av svenska
uppsatser (Kungl. Skolöverstyrelsens skriftserie) och Erik Wellanders Riktig
svenska.254 Den strikta språkriktighetsnormen är inte artskild från dagens
allmänspråkliga norm utan det handlar om en gradskillnad, och normen kan
omfattas även av icke-jurister.
De normer som återfinns i lager III skapar mönster, exempelvis för textstruktur och stil, som språkbrukare i en praktikgemenskap känner igen och
accepterar som giltiga riktlinjer. Lärarnas textkommentarer kan ses som reaktioner på språkbruk som inte stämmer med etablerade mönster. Under de
första två terminerna av juridikutbildningen handlar textbedömningen till
stor del om rättning i förhållande till sådana mönster. När juridiklärare talar
om juridisk svenska som ett nytt språk aktualiseras för studenterna att de
måste tillägna sig nya språknormer.
Det går inte att entydigt särskilja lager II från lager III, utan jag ser uppdelningen som ett sätt att förtydliga innehåll och variation i akademiska
språk- och textideal. Lagermodellen innebär inte att språknormer som dominerar (kvalitativt och/eller kvantitativt) i juridiklärarnas skrivhandledning
automatiskt hör hemma i lager III. Den kvantitativa bild av innehållet i lärarnas kommentarer som jag presenterar i avsnitt 6.5 visar att under det första
året av juridikutbildningen dominerar kommentarer som rör ordval och stil.
Min uppfattning är att dessa kommentarer rymmer normer som hör hemma
dels i lager II, när det gäller ett allmänvetenskapligt stilideal, dels i lager III,
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Författarna till Uppsatsens mystik anger att det ”på vissa högskolor/universitet och institutioner finns tydliga krav på hur man får och inte får skriva” (s. 88).
254
Wellanders Riktig svenska innehåller anvisningar för hur en rad olika språkliga konstruktioner bör utformas. I boken presenteras också några övergripande ideal för språkanvändningen. Avsnitten ”Skriv enkelt!” och ”Skriv kort!” utgjorde en del av materialet på kursen Juridisk svenska 2003.
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i de fall då det handlar om sträng betoning av precision i ordval och konstruktionssätt, vilket är återkommande inslag i juridiklärarnas kommentarer.
Att den språkanvändning som juridikstudenterna möter och skall tillägna
sig är någonting helt nytt kan stämma så till vida att de sammanlagda kraven
för en del studenter blir som ett nytt språk. När studenterna börjar sina juridikstudier skiljer sig deras språkkompetens åt, och innehållet i de olika
normlagren är därmed nytt för dem i varierande grad. En del juridikstudenter
ställs inför helt nya krav när de möter en miljö där efterlevandet av olika
typer av språknormer är centralt. Många studenter har redan i sina tidigare
skriverfarenheter införlivat de språkriktighetsnormer som präglar det första
lagret (och kanske även skriftspråksmönster kopplade till det andra lagret),
medan dessa normer är mer oklara för andra.255 Det nya språkliga sammanhang som juridikstudenterna skall lära sig att behärska innebär både vidgade
och mer specialiserade språknormer. De specialiserade normerna gäller både
stilistiska normer och de specifika krav på exempelvis layout, formalia och
disposition som är kopplade till pm-genren i juridikutbildningen. Det specifika i lager III innebär också en skärpning av normerna i lager I. Som normkällor för lager III fungerar främst handboken Att skriva juridik, lärarnas
kommentarer i studenttexterna och vid pm-handledning och språkmönstren i
kurslitteraturen.
Lager III utgörs av de olika formerna av nya språkliga krav, och den
”normsituation” som gäller för de nya juridikstudenterna innebär alltså
summan av normerna i lager I och II och de nya specialiserade språknormerna (lager III). Grundläggande språknormer skall tillämpas i kombination
med de nya krav som uppkommer i den situation där studenterna lär sig juridisk metod och juridiskt sakinnehåll och utvecklar sin tankeskärpa. Till lager
III kan också föras ett mer övergripande krav på mottagaranpassning i förhållande till de pm-bedömande lärarna, som tillhör en profession präglad av
strävan efter precision och noggrannhet.
I avsnitt 6.6 applicerar jag modellen med normlager på juridiklärarnas
textkommentarer så som de framträder i två exempeltexter från termin 1. I
den första av dem är språket enligt lärarens slutkommentar ”tydligt och
klart”, och många kommentarer (14 av 32) rör innehållsaspekter. Innehållskommentarer är ofta nära kopplade till sådant ämnesinriktat språkbruk som
kan vara nytt för studenterna, och jag klassificerar dem därför som normlager III.
Modellen fångar in några väsentliga dimensioner i de språknormer som
förmedlas, men som varje modell utgör den ett av flera tänkbara sätt att beskriva ett sammanhang eller ett skeende. Det är också viktigt att påminna sig
komplexiteten i normsystem:
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Statistik från Juridiska institutionen visar att ungefär hälften av nybörjarstudenterna i
juridik inte har läst på högskolenivå tidigare.
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Menneskers korrekthetsforestillinger er aldri så homogene at de samlet henviser til ett og bare ett normsystem som kan avbildes i én og bare én teoretisk
modell. (Berge 1990:35)

6.2 Text- och kommentarmodeller i nivåer
Liksom alla texter utgör varje juridik-pm ett textbygge. En modell som återspeglar nivåer i ett sådant bygge är texttriangeln. Den används i skrivpedagogiska sammanhang för att lyfta fram olika aspekter av en text, belysa kvaliteter och brister i en text och illustrera färdighetsmoment som ingår i skrivandet.

Figur 6:1. Texttriangel hämtad från kommunikationsprojektet DiaNa vid Uppsala
universitet.256

Texttriangeln används i både textforskning och praktisk skrivträning. Ett
exempel från universitetsundervisning är kommunikationsprojektet DiaNa
(”dialog för naturvetare”) vid några naturvetenskapliga utbildningar vid
Uppsala universitet, där triangeln används av studenter och lärare som en av
utgångspunkterna i skrivträningen.257
256

Triangeln i figur 6:1 är en modifierad variant av den i Hoel 2001:28, som i sin tur utgör en
modifierad modell utifrån Hillocks 1987. I den variant som återges i figuren har texttriangeln
anpassats till ett akademiskt sammanhang genom momentet referensformalia på den nedersta
nivån.
257
Se http://www.ibg.uu.se/diana/index.html.
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I den övre delen av triangeln aktualiseras mer globala och komplexa frågor kring textens syfte, struktur och innehåll; de lägre nivåerna rör sådant
som hör hemma lokalt i texten, på tecken-, ord- eller frasnivå. I arbetet med
en text kräver den globala nivån komplexa kognitiva processer (Hoel
2001:28). Texttriangelns form med breda partier i den övre delen illustrerar
hur textens övergripande sammanhang styr utformningen på lägre nivåer.
När triangeln appliceras på lärares textkommentarer kan en koppling göras
mellan dess form och komplexiteten i kommentarerna. Att kommentera sådana inslag i ett textbygge som åskådliggörs i triangelns övre del kräver mer
än att kommentera sådant som rör lokala drag i texten, exempelvis särskrivning eller prepositionsval.
I en undersökning av lärarkommentarer till elevtexter i tre gymnasieklasser grupperar Görel Bergman-Claeson (2003:13–14) kommentarerna utifrån
följande ”vad-kategorier”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kommentarer till textens yta
Kommentarer till grammatik- och konstruktionsproblem
Kommentarer till ordval och stil
Kommentarer till textstruktur
Kommentarer till genre
Kommentarer till språkbehandling och textkvalitet
Kommentarer till läsbarhet, läsvärde och effekt
Kommentarer till perspektiv
Kommentarer till innehåll
Metakommentarer, personliga kommentarer

Bergman-Claesons uppställning anknyter till texttriangeln och börjar i triangelns nedre spets. Hennes kategorisering innehåller några fler element än
texttriangeln och ordningen skiljer sig åt i något fall. Meningsbyggnad som i
texttriangeln placeras på nivå 3 nerifrån hänför Bergman-Claeson till grammatik- och konstruktionsproblem som finns på hennes nivå 2. Att hon placerar meningsbyggnad på en lägre nivå än ordval kan bero på att hon kopplar
ordval till stil, som kan ses som en mer komplex kategori.

6.3 En modell i tio textnivåer för analys av
lärarkommentarer
För att ge en översiktlig bild av den stora mängd lärarkommentarer som ingår i mitt material använder jag en modell där jag kategoriserar alla kommentarer. Min modell är liksom texttriangeln och Bergman-Claesons kategorier uppbyggd på nivåer, från lokala drag i en text till globala, övergripande.
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Liksom Bergman-Claesons kategorisering har min en numrering som startar
i texttriangelns nedre del.
De kategorier som jag opererar med är följande (i förteckningen exemplifierar jag med vanligt förekommande enheter inom varje kategori):
Typografi, marginaler, sidlayout
Rättskrivning: skrivfel, stavning, särskrivning, hopskrivning, stor/liten bokstav, punkt vid förkortning
3. Vetenskaplig formalia: referenser och fotnoter (teknisk hantering)
4. Konstruktion: kongruens, prepositionsval, tempus, syftning
5. Meningsbyggnad: meningslängd, ordföljd, interpunktion, meningsinledning
6. Textstruktur och disposition: stycke och avsnitt, rubriker
7. Ordval och stil, ”ton”258
8. Sakinnehåll, sakfel, stöd/källa, ämnesvinkling, relevans
9. Texttyp (genre) och syfte: självständighet, inledning och avslutning, mottagare, övergripande diskursenlig textkvalitet, retorisk kvalitet
10. Metakommentarer: poäng/betyg, skrivutveckling
1.
2.

De övergripande momenten i slutet av kategorilistan återfinns inte i så stor
utsträckning i de kommentarer som lärarna ger i anslutning till texten. Sammanfattande kommentarer om kvaliteter och brister i texten och om utvecklingen av studentens skrivande är, i den mån de förekommer, av förklarliga
skäl placerade i slutkommentarerna. Kommentarer som rör textens syfte och
frågeställningar finns ibland i anslutning till texten, men mer övergripande
frågor kring hur texten fungerar utifrån syftet med pm-uppgiften berörs även
de främst i slutkommentarer. Kommentarer som gäller sakinnehållet är vanliga i texterna, och de är viktiga för studenternas tillägnande av kursinnehållet. Slutet av kategorilistan har en koppling till texttriangelns övre nivåer och
fokuserar på globala textdrag till skillnad från de lokala drag som uppmärksammas i de första kategorierna i listan.
Språkdragen i Bergman-Claesons kategori ”kommentarer till grammatikoch konstruktionsproblem” är av olika slag, och jag har valt att föra sådana
språkdrag till olika nivåer i min modell. Särskrivning är ett brott mot en basal rättskrivningsnorm, varför jag för det till kategori 2, medan det hos Bergman-Claeson klassificeras som ett grammatik- och konstruktionsproblem.
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Jag är medveten om att detta utgör en omfattande kategori. Hultman & Westman (1977/
1992:230) undersöker gymnasisttexter utifrån ett system med sju huvudtyper av fel. De urskiljer lexikonfel, semantiska fel, stilistiska fel (de övriga kategorierna är interpunktionsfel, ortografiska fel, grammatiska fel och funktionella fel). Lexikonfel gäller ordval och fraseologi,
semantiska fel ”innebär brott mot betydelsesammanhangen” och stilistiska fel handlar ofta om
”störande upprepningar eller blandning av ord och vändningar med olika stilvärde”. Som ett
led i min analys av lärarkommentarerna har jag gjort olika mer fingraderade indelningar men
jag redovisar inte dessa i form av kvantitativa mått.
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Kategorierna i modellen har en hierarkisk ordning såtillvida att det som
blir föremål för kommentaren är av mer komplex art i slutet av listan. Jag har
placerat ordval och stil som kategori 7. Kommentarer som ordval och uttryck i mitt material gäller ofta språkdrag där det inte handlar om rätt och fel
utan om komplexa frågor som rör precision, tydlighet och stil.
Ett problem i kategoriseringen av lärarkommentarerna har varit de fall då
läraren har använt en benämning som anknyter till någon av mina kategorier
men jag ansett att kommentaren bör placeras i en annan kategori. Vilken
hänsyn som skall tas till lärarens benämning blir en avvägningsfråga. Följande fall har jag kategoriserat som meningsbyggnad, kategori 5, även om
läraren använder benämningen syftning, som jag placerar i kategori 4:
Ett tjugotal länder med skiftande storlek på spärr hade granskats och visade
att en låg spärr leder till stor partisplittring LK: syftning / granskningen visade väl detta? [T1/3/78]

6.4 En kvantitativ översikt
I detta avsnitt redovisar jag en rad kvantitativa mått som belyser lärarkommentarerna i mitt insamlade pm-material från termin 1 och 2. I tabell 6:1 ger
jag en översikt över antal kommentarer och antal ord i slutkommentarer.
Som en kommentar räknas en markering i texten med åtföljande kommentar
i marginalen. I avsnitt 6.5 redovisar jag sedan hur kommentarerna fördelar
sig på olika nivåer i den modell som jag presenterat i avsnitt 6.3.
Tabell 6:1. Översikt över antal kommentarer och antal ord i slutkommentarer.

Antal pm
Antal olika lärare
Totalt antal komm.
Antal komm., medeltal
per pm
Antal komm. med
minst 5 ord, medeltal
Antal komm., intervall
Antal ord i slutkomm.,
medeltal
Antal ord i slutkomm.,
intervall

T1 PM 2
2002–2003
44
9
1890

T1 PM 3
2002–2004
59
11
2521

T2
2003–2005
66
8
2507

T1 och T2
totalt
169
17
6918

43,0

42,7

38,0

40,9

3,2
12–87

5,0
9–124

3,1
3–117

3,8
3–124

87,5

59,0

66,1

69,2

28–224

9–196

7–225

7–225

Generellt gäller att lärarna ger något färre kommentarer på termin 2 än på
termin 1 (medeltalet 43,0 för T1 PM 2 jämfört med medeltalet 38,0 för T2).
Både termin 1 och termin 2 uppvisar ett stort spann mellan lägst och högst
antal kommentarer respektive ord i slutkommentarer.
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Några siffror i tabell 6:1 kräver ett särskilt påpekande. Medelvärdet för
antalet ord i slutkommentarerna till PM 2 på termin 1 gäller för åren 2002–
2003. Antalet ord skiljer sig dock mellan åren. År 2002 utformar varje lärare
slutkommentaren på sitt sätt. Genomsnittligt antal ord är då 76,0, och det
minsta antalet ord i slutkommentaren till något pm är 28. År 2003 används
en blankett med givna rubriker.259 Antalet ord stiger då; medeltalet för 2003
är 118,1 och minsta antalet ord 62. Samma mönster gäller för PM 3. Genomsnittligt antal ord de två åren är 46,9 respektive 104,1. Minsta antalet ord
skiljer sig betydligt: 9 jämfört med 68. Med användningen av blankett följer
alltså fler ord.
Jag har noterat antal lärarkommentarer som består av fem ord eller fler.
Gränsen vid fem ord utgör inte någon absolut gräns (exempelvis för syntaktisk komplexitet) men säger något om den innehållsmängd som ryms i kommentaren.
Några få lärare skriver ofta kommentarer som är betydligt längre än fem
ord. Sådana kommentarer handlar oftast om sakinnehåll, om otydliga resonemang eller om källhantering:
LK: Vid passiv identifikation handlar det inte om att gynna den medvållande
på SL:s sida utan om att tillgodose SV:s skyddsintresse. [T2/12]
LK: Du återger Lundstedts åsikt så att den framstår som vansinnig – jfr källan, som du borde ha notat. [T2/12]
LK: Vad pratar du om? Vilket presumtionsansvar? Att någon kan presumera
något innebär inte att ett presumtionsansvar uppkommer. Det är en juridisk
teknisk term för omkastad bevisbörda vid culpaansvar. Hur du här använder
termen, eller vad [så] du fått det ifrån, går inte att förstå. [T2/110]

6.5 Kommentarer enligt modell i tio textnivåer
Jag har tillämpat den kategorimodell som presenteras i avsnitt 6.3 på ett urval av pm-texterna i mitt material, totalt 108 pm fördelade på 72 pm från
termin 1 (18 PM 2 och 54 PM 3) och 36 pm från termin 2. Tabell 6:2 visar
antalet kommentarer fördelade på de tio kategorierna i modellen och kategoriernas procentuella andel.

259

Rubrikerna är Sakinnehåll (Problembehandling och faktaurval), Källhantering/självständighet, Koncentration/Disposition, Språklig kvalitet (Stil), Tekniskt utförande.
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Tabell 6:2. Kommentarer till pm från termin 1 och 2 fördelade på tio analyskategorier.

1. Typografi
2. Rättskrivning
3. Formalia
4. Konstruktion
5. Meningsbyggnad
6. Textstruktur
7. Ordval och stil
8. Sakinnehåll
9. Texttyp och syfte
10. Metakommentarer
Totalt

T1 PM 2. N 18
Antal
Procent
20
2,5
33
4,2
94
11,9
73
9,2
49
6,2
24
3,0
293
37,1
188
23,8
14
1,8
2
0,3
790
100,0

T1 PM 3. N 54
Antal
Procent
84
3,6
196
8,4
216
9,3
264
11,3
246
10,5
71
3,0
641
27,5
592
25,3
18
0,8
6
0,3
2334
100,0

T2. N 36
Antal
Procent
51
3,4
235
15,4
129
8,5
140
9,2
99
6,5
30
2,0
334
21,9
491
32,3
10
0,6
3
0,2
1522
100,0

Som framgår av tabellen är markeringar av ordval och stil vanligt förekommande i juridikstudenternas texter. Det är den vanligaste kommentarkategorin på termin 1 och den näst vanligaste på termin 2. När Ask (2007:152)
intervjuar nya studenter om akademisk stil rör deras resonemang främst ordval och formalia. I mitt material är formalia den tredje största kategorin i
PM 2, som är den första poängsatta texten på termin 1.
Att ordval och stil är den vanligaste kommentartypen på termin 1 och sakinnehåll den vanligaste på termin 2 är ett rimligt resultat. Det kan kopplas till
informationen till studenterna på termin 1 att det ”främsta syftet med T1:s
första skrivuppgifter är att ge träning i skriftlig framställningsförmåga”.260
När studenterna har fått mer förståelse för språkdräktens betydelse och karaktär blir frågor kring sakinnehållet mer framträdande. Språket står dock i
fokus även på termin 2. ”Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen”
är budskapet vid ett pm-seminarium.261
Kommentarerna angående rättskrivning, kategori 2, är påtagligt många på
termin 2 (15,4 %). Några få pm sticker ut från mängden och drar upp antalet
kommentarer i denna kategori. I dessa pm finns 52, 25, 24 respektive 19
kommentarer i kategori 2. De står för ungefär hälften av samtliga kommentarer i den kategorin. Om de fyra texterna med flest kommentarer i kategorin
rättskrivning räknas bort blir andelen 8,2 %.
Märkbart få kommentarer gäller mer övergripande aspekter som textstruktur och textens syfte och genre. Det som kommenteras är lokala drag i texten, sällan mer globala drag.

260

Terminskurs 1/Juridik II 2004. Kursinformation Bilaga 2 – Att tänka på vid arbetet med
PM-uppgifter. I kursinformationen 2006 talas inte om det främsta syftet utan om ett syfte med
T1:s skrivuppgifter.
261
T2 pm-seminarium 7.5.2004.
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Vid olika typer av kategorisering måste alltid gränsdragningar göras. En
återkommande fråga vid min klassificering av juridiklärarnas kommentarer
har varit huruvida det är möjligt att särskilja kommentarer som gäller innehåll från kommentarer som gäller språk. Det finns i mitt material många
exempel som belyser den flytande gränsen mellan innehållskommentarer och
språkliga kommentarer. I flera fall gäller det kommentarer i form av ett frågetecken:
Kombinationen av ett specifikt handlande och passivitet kan ses som en accept. LK: ? [T2/75]
Det finns flera kombinationer av passivitet som kan leda till avtal. LK: ?
[T2/75]

Många av lärarkommentarerna visar hur sammanvävda språkliga och innehållsliga aspekter är vid bedömning av texter skrivna i början av juridikutbildningen. Den nära kopplingen mellan språk och innehåll gäller troligen i
många discipliner; Coffin m.fl. (2003:105) poängterar att
it is important to recognise that comments on content are often (if not always)
embedded in concerns about academic writing conventions and it is these
conventions which are often so problematic for student writers.

Att skriva om ett nytt och svårt ämnesinnehåll medför svårigheter att åstadkomma tillräckligt tydliga formuleringar, vilket kan ha föranlett följande
lärarkommentar: ”Viss brist i orsakssamband/logik i formuleringen. Kan
formuleras precisare och korrektare”; ”lite märklig formulering. Logik.”
[T1/3/196]. Den här läraren betonar dessutom på en blankett för pm-bedömning språkets betydelse för innehållet: ”Många språkliga oklarheter fördunklar innehållet.” I en annan slutkommentar pekar läraren på samma problem:
”Innehållet fördunklas av språkliga missar och oklarheter.” [T1/3/118].
Det faktum att språkliga oklarheter fördunklar innehållet gör att det är
svårt att på ett systematiskt sätt skilja kommentarer som rör språket från
kommentarer som rör innehållet. Alla lärarkommentarer avser i någon bemärkelse både språk och innehåll, eftersom varje språkdrag bidrar till förmedlandet av ett innehåll. I min kategorisering av lärarnas textkommentarer
har jag dock skiljt ut kommentarer som särskilt tydligt gäller innehållet, kategori 8. Jag har urskiljt främst fyra typer av innehållskommentarer:
I. Lärarkommentaren avser ett sakfel. Med kommentaren nej påtalas sakfel
på ett tydligt sätt.
II. Lärarkommentaren anknyter till lagtext, kurslitteratur eller andra källor.
Till innehållskategorin har jag dock inte räknat sådana kommentarer som tar
upp källor men som avser formalia för källhantering. Det gäller exempelvis
flera kommentarer till fotnoter:
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LK: men det är Ahlbäck Öberg som skriver, och det måste framgå. Kolla i
Jensen/Rylander hur man gör. [T1/2/218]

III. Lärarkommentaren gäller bristande tydlighet, sammanhang eller logik
och är tydligt kopplad till innehållet. Denna kategori är ibland svår att skilja
från det som jag klassificerat som språkliga kommentarer och som avser
formuleringssätt eller textuellt sammanhang. Att läraren använder ord som
logik eller utveckla eller på annat sätt berör innehåll kopplat till argumentation motiverar synsättet att kommentaren gäller främst innehållet.
Det innehåll som man menade skulle ligga utanför TF är innehåll som kan
hamna såväl innanför TF. LK: Logik? Otydligt. [hela meningen markerad
med streck i kanten, T1/3/118]

IV. Lärarkommentaren berör relevansen i textens innehåll. Lärarkommentarerna i denna kategori har främst att göra med relevans och koppling till
ämnet:
Arbetsskador kan vara omfattande och kostnadskrävande att ersätta. LK: Relevans? [T2/190]262
LK: Utveckla. Hur kopplas detta till ämnet? Läsaren skall inte själv behöva
göra den kopplingen. [T2/283]

I min kategoriseringsmodell har jag placerat kommentarer som rör ord, uttryck, formulering och stil i en kategori, 7. Påpekanden som gäller ordanvändning med tydlig terminologisk karaktär har jag fört till kategori 8,
sakinnehåll. Följande fall är ett exempel på terminologiska kommentarer:
så kallade formalavtal LK: Nej, men ”formkrav” [T2/281]

Innehållskommentarer gränsar ibland till kommentarer som avser struktur
och disposition. Kommentarerna ”undvik bevisfrågor” och ”inga bra frågor”
har jag fört till kategorin textstruktur (6), eftersom de fokuserar uppläggning
och angreppssätt i texten.

6.6 Kommentarer till exempeltexter
För att foga ytterligare en pusselbit till bilden av hur studenternas språk möter utbildningens och lärarnas normer presenterar jag här två exempeltexter
hämtade från termin 1. Jag har valt två PM 3-texter, som fått olika poäng och
som härrör från olika lärare och olika år. I den ena är språket enligt läraren
”tydligt och klart” (läraren ger texten 11 av maximalt 12 poäng). I den andra
texten fördunklas innehållet enligt läraren av ”språkliga missar och oklarheter” (7 av 12 poäng). I tabeller förtecknar jag alla de formuleringar som markerats i de två texterna. Inom hakparentes ger jag viss förtydligande informa262

Textens rubrik är ”Principalansvarets funktion – en rättspolitisk betraktelse”.
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tion. Lärarkommentarerna kategoriseras utifrån den modell med tio textnivåer som jag presenterar i avsnitt 6.3. Beläggen i tabellerna är sorterade efter
textnivåerna. Jag har också kopplat varje lärarkommentar till normlager I, II
eller III (se avsnitt 6.1), vilket blir ett sätt att pröva vad normlagermodellen
kan utvisa. Jag återger lärarens användning av heldragen respektive streckad
understrykning. I några fall där det finns flera olika typer av kommentarer i
samma mening återkommer meningen i tabellen. Jag ger då den redan behandlade markeringen en understrykning med prickar. Efter respektive tabell
återger jag lärarens slutkommentar. Den är i båda fallen inordnad under givna rubriker.

6.6.1 Exempel-pm från termin 1 – med fokus på
innehållskommentarer
Den första exempeltexten är sex sidor lång och innehåller 32 markeringar/kommentarer, varav den största gruppen rör innehållet (14 av 32).
Tabell 6:3. Exempeltext termin 1 PM 3, alla textmarkeringar. Lärarkommentarer
kategoriserade i textnivå och normlager.
Studentens formulering
kommer jag främst att koncentrera
mig på mig på hur
i enlighet med RF 11:2 där / anges
Maktdelning ur ett svenskt perspektiv
Framförallt

Mattson och Petersson s 17.
Lagrådets yttrande bör inhämtas när
det gäller en lag som inskränker på
vissa fri- och rättigheter, men yttrandet är inte bindande för lagstiftaren
(RF 8:18). Dess existens är dock
Mot bakgrund av dessa ställningstaganden anser jag /att/ ett visst mått av
lagprövning /är/ nödvändigt.
Det är inte längre så enkelt att kungen
är enväldig, istället delas makten på
flera olika institutioner.
Riksdagsledamöterna har lyckats få
medborgarnas förtroende i val, och
kan kontrolleras och avsättas […] i
nästa val, därför skall de ha makten att
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Lärarens kommentar

Textnivå

Normlager

2
2
2
2

I
I
I
III

3

II

syftn, kan missuppfattas…

4

III

att / är [infogade ord]

5

III

5

III

5

II

det [infogat ord]
? [två mellanslag]
[understrykning som
verkar syfta till uppdelning i framför och
allt]
Återgivna i/hos
[tillägg i fotnot]

otymplig bisatskonstruktion

Studentens formulering
utforma lagarna.
Domstolarna kan ändå inte åsidosätta
alla lagar, / enbart de som strider mot /
grundlag, som riksdagen själv stiftat.
[Lydelse efter ändring:] utom då de
/som/ strider mot den grundlag som
riksdagen själv stiftat. [ordet som ej
struket]
Hans grundläggande synpunkt
Om makten att pröva lagarna läggs
hos riksdagen i lagstiftningsarbetet, då
bibehåller riksdagen den högsta makten gentemot domstolarna. Det kan
sägas vara mest demokratiskt försvarbart, eftersom då utgår den högsta
makten från folket, som väljer riksdagen.
Lagprövningsrätten är central inom
maktdelningsfrågan, eftersom om
domstolarna har makt att åsidosätta
lagar, då har ju inte riksdagen längre
den högsta lagstiftningsmakten.
Det granskar lagarna ur en juridisk
synvinkel, t.ex. hur förslaget förhåller
sig till grundlagen.
utreda domstolarnas makt i förhållande till de två andra organen
Maktdelningen mellan riksdag och
regering är dock i det närmaste obefintlig […], då regeringen är ansvarig
inför riksdagen (RF 1:6)
För att ett konstitutionellt rättighetsskydd överhuvudtaget skall existera
måste det vara stadgat
fri- och rättigheterna i RF 2 kap. samt
/ i konventionen om
Problemet då är vem som ska tillsätta
lagrådet så att det blir politiskt oberoende och objektivt.
Om regeringen hade möjlighet att
utfärda föreskrifter som strider mot
lagen, skulle hela systemet med att
regeringen är ansvarig inför riksdagen
falla sönder.
dels genom att de i stor utsträckning
kan välja att tolka och tillämpa lagen
enligt sina egna värderingar.

Lärarens kommentar

Textnivå

Normlager

utom då
den [infogade ord]
lite mer flyt i meningen …
[kommat efter grundlag överstruket]

7
4
5

III
III
III

5

III

sätt

7

III

En sådan uppdelning
… (el. motsv. meningen haltar lite
nu…)

7

III

låter lite klumpigt

7

II

förslagen!

8

III

8

III

ett av argumenten
åtminstone

8

III

eller motsv… jfr
Storbritannien…
genom medlemskapet
i [tillagda ord]
Är det ett problem
idag?

8

III

8

III

8

III

slutsats? RF 11:14…
Hur blir det med
uppenbarhetsrekvisitet?

8

III

underskatta ändå inte
förarbetenas betydelse…

8

III
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Studentens formulering

Lärarens kommentar
Bra!

Textnivå
8

Normlager
III

USA brukar framhållas som ett typexempel på en stat med maktdelningssystem.fotnot Till skillnad från i Sverige
är de olika organens uppgifter klart
åtskilda, och de har till uppgift att
kontrollera varandra.fotnot
Förfarandet är hemligt och man kan
därför undra hur politiskt oberoende
en domare egentligen är.
Att domarna inte är demokratiskt
valda och därför inte borde ges alltför
stor makt har jag förståelse för, men
faran är rätt liten. Domstolarna kan
ändå inte åsidosätta alla lagar, enbart
de som strider mot grundlag, som
riksdagen själv stiftat.
*
*
*
*

Bra iakttagelse!

8

III

Utmärkt välargumenterad ståndpunkt

8

III

Bra!
Bra analys!
Bra argument.
Bra inledning!
[kommentar vid det
sista av tre stycken i
avsnittet ”Inledning”]
gammal visdom -

8
8
8
9

III
III
III
III

Därför kan man säga att det är viktiga10
III
re med en bra domare, som kan tolka
och tillämpa lagen på ett förnuftigt
sätt, än med en bra lagstiftare.
* Lärarens kommentar är kopplad till ett långt textparti som jag valt att inte återge.

Lärarens slutkommentar är skriven på en blankett för pm-bedömning och
innehåller totalt 82 ord:
Teknisk utformning (+ noter, källförteckning m.m.)
Snyggt och prydligt.
Språk, argumentationsteknik
Ditt språk är tydligt och klart. Det och argumentationstekniken lämnar i stort sett
inget övrigt att önska. De små kommentarer som finns är att se som råd, inte anmärkningar.
Innehåll, disposition
Bra disposition. – God rubriksättning.
Mycket bra hantering av ämnet. Balanserat, nyanserat och med järngrepp kring
kärnfrågan. De lege ferenda är nog både EG-rätten och europakonventionen
högst intressanta. Båda utövar ett inflytande på utvecklingen, så saknade jag något så var det EKMR-perspektivet, men det är inget jag räknar som en brist.
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Lärarens uppfattning att språket är tydligt och klart återspeglas i antalet
kommentarer som gäller språkbehandlingen. Det finns få kommentarer som
rör ordval och stil, den annars största kategorin i lärarnas kommentarer på
termin 1. På några ställen där läraren har gjort ändringar i meningsbyggnaden har jag hänfört åtgärd och kommentar till normlager III. Jag vill därigenom ange att ändringarna är av en specialiserad art som återspeglar språkidealen i det juridiska utbildningssammanhanget.
Ungefär hälften av lärarens kommentarer gäller innehållet. De flesta av
dem rör studentens argumentation. Sättet att argumentera ser jag som en
aspekt av textnormer, och dessa innehållskommentarer kan därför inordnas i
normlager III.
I mitt pm-material är det ovanligt att så många av kommentarerna uttrycker positiv bekräftelse (Bra! Bra inledning! Bra analys! Bra iakttagelse!
Bra argument. Utmärkt välargumenterad ståndpunkt). Med kommentaren
”ett av argumenten åtminstone” visar läraren att argumentationen skulle
kunna förtydligas. Några av innehållskommentarerna inbjuder tydligt studenten att fundera vidare: ”slutsats? Hur blir det med uppenbarhetsrekvisitet?”, ”underskatta ändå inte förarbetenas betydelse”.

6.6.2 Exempel-pm från termin 1 – med ”språkliga missar och
oklarheter”
Den andra exempeltexten är cirka fem sidor lång och innehåller 62 markeringar/kommentarer. Markeringarna återspeglar sådana språkdrag som ofta
återfinns hos bristfälliga T1-texter (förutom att det här inte förekommer några kommentarer som rör formalia).
Tabell 6:4. Exempeltext termin 1 PM 3, alla textmarkeringar. Lärarkommentarer
kategoriserade i textnivå och normlager.
Studentens formulering

Lärarens kommentar
[en pil]

Textnivå
2

Normlager
I

Det innebär att varje svensk har medborgare /har/ rätt
avhandlas /i/ Tryckfrihetsförordningen
där den förtydligs
att genom vanlig laga begränsa
TF är exklusivt tillämpligt
[Ovanstående fem markeringar i
samma stycke]
Petrén kritiserade […] och reflekterande över
har ett kommersiellt förhållanden till
avser en näringsidkarens affärsverksamhet

i [infogat ord]
!
! [struken bokstav]
! [struken bokstav]
Slarv x5!

2
2
2
4
2

I
I
I
I
I

!
!

2
2
2

I
I
I
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Studentens formulering

Lärarens kommentar

At TF är grundlag ger den högre valör
en vanlig lag.
fastställa ett meddelandets syfte
ändra TF:_s ordalydelse
Någon sådana lagstiftning har
På så sätt skulle man kunnat
reda_några av
På sådana meddelande är TF exklusivt
tillämpligt
Petrén uppmärksammade riskerna till
otillåtna förenklingar frågan om förhållandet mellan reklamen och TF.

!
än
gramm.
!
!
[korrekturtecken,
infoga]
gramm.
[struken bokstav]
för
Ofullständig mening263 [hela meningen markerad med
streck i kanten]
?? grammatik, slarv264

Jag anser att det sådana blandade
meddelanden utgör själva kärnan i
gränsdragningsproblemet.
Förutsättningarna för att ingripa mor
reklam med vanliga lagar har förutsätts att det avses kommersiell reklam.
vid så kallade blandade meddelande
Blandade meddelande
Regeringsrådet Petrén, hade
Slutsatts
vara beroende på en syftestolkning
åtgärder mot utpräglat kommersiellt
[så] natur
Även kommersiell reklam är till en
viss del skyddad
Petrén avstyrkte förslaget om [...] med
den motiveringen att
På sådana meddelande är TF exklusivt
tillämpligt på delar av det, medan
exempelvis MFL kan tillämpas på
andra delar.
angavs förutsättningarna för ingripanden enligt MFL. Det ska gälla att en
framställning har ett rent kommersiellt
syfte
och stödde sig på lagrådets majoritet
och på (skälet) att ett behov av ett
integritetsskydd vägde högre.

Textnivå
2
2
2
2
2
2

Normlager
I
I
I
I
I
I

2
4
4
2

I
I
I
I

2

I

Slarv!
grammatik

2
2

I
I

grammatik
-n
varför??
[kommat inringat]

2
2
2

I
I
I

prep.
[mot inringat]
uttr
[överkryssat ord]

2
4
4
7
4

I
I
I
III
I

[överkryssat ord]

4

I

osmidig syftning och
formulering [det
inringat]

4

II

[det inringat] Vilket
”det”?
form.
[lärarens parentestecken]
”väger högre”??

4

II

7
4

II
III

7

I

263
Jag har klassificerat markeringen som textnivå 2, skrivfel. Ordet i före ordet frågan är det
enda som krävs för att meningen inte skall vara ofullständig.
264
Markeringen klassificerad som textnivå 2: Skrivfelet utgörs av att ordet det inte tagits bort.
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Studentens formulering
Han ansåg att det var en otillåten
förenkling att utgå från att varje meddelande, som har till huvudsakligt
syfte att främja avsättning av vara
eller tjänst, skulle vara sådan som inte
omfattas av tryckfriheten.
Som skäl för att […] angav departementschefen att frågan ingår i yttrandefrihetsutredningens uppdrag.
Men gränsen mellan
Det blir bara kommersiellt /bara/ därför att
Massmedieutredningen (MMU) uttalade i sitt betänkande (SOU 1972:49)
Tryckfriheten och reklamen att det är
mindre tillfredsställande att fråga
huruvida ett förfarande faller under
TF eller ej skall vara beroende på en
syftestolkning av TF.
Denna reklamstiftningens [så] tillåtlighet har grundats på
Någon sådana lagstiftning har dock
inte utförts.
Att plocka ut dessa rekvisit som ställs
anser jag blir väldigt problematiskt.
Man brukar skilja på
Tvärtom framhöll man
Det innehåll som man menade skulle
Jag anser att man borde [...] mer än
vad man gjorde. På så sätt skulle man
Det kommersiella innehållet som ej
skyddas
I TF 1:9 stadgas att utan hinder av TF
gäller vad i lag är stadgat om förbud
mot kommersiell annons vid marknadsföring av
Det innehåll som man menade skulle
ligga utanför TF är innehåll som kan
hamna såväl innanför TF.

Kommersiell reklam har då ansetts
falla utanför TF: s [mellanslaget ej
markerat] exklusivitet som
Detta för att sedan analysera synpunk-

Lärarens kommentar

Textnivå

Normlager

[komman strukna]

5

II

form.

4

I

tempus inkonsekvent

4

III

Inte inleda mening
Ordföljd [en pil]

5
5

III
III

Dålig mening [hela
meningen markerad
med streck i kanten]

5

I

ordval?

7

I

Ordval
Uttr? [som ställs
inringat]
form. vardagl.
Undvik!
Vem?
Vem?
Vem?
!
inte

7
7

III
III

7
7
7
7
7
7/7
7

II
II
II
II
II
II/II
III

Upprepning
Dålig form.

7

II

grammatik
Logik? Otydligt.
[hela meningen markerad med streck i
kanten]

4
8

I
III

Nej! Utanför TF, som
är exklusiv.
uttr?

7

III

7

III
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Studentens formulering
ter de lege ferenda om förhållandet
Förutsättningarna för att ingripa mor
reklam med vanliga lagar har förutsätts att det avses kommersiell reklam.
Reklam publiceras fortfarande till
övervägande del i tryckt skrift.
Varken domstolarna eller lagråden
Men det innebär inte att jag anser att
rättsutvecklingen är avslutad.

Lärarens kommentar

Textnivå

Normlager

Vad menas? [hela
meningen markerad
med streck i kanten]
Jaså?

8

II

8

III

finns det flera? 
? Kan den någonsin
vara det?

8
8

III
III

En sammanfattande bild av lärarens syn på kvaliteten i texten ger slutkommentaren som är skriven på en blankett för pm-bedömning. Till blankettens
rubriker hör förtydliganden inom parentes.265 Lärarens kommentar innehåller
totalt 98 ord.
Sakinnehåll (Problembehandling och faktaurval)
(Att kunna lyfta fram och behandla det givna ämnet, samt att kunna urskilja väsentliga källor och fakta i anslutning till ämnet.)
Alldeles för beskrivande och för lite egen analys och problematisering. Innehållet
fördunklas av språkliga missar och oklarheter. De egna slutsatserna är relativt
tunt motiverade. De frågor som behandlas är relativt väl valda.
Källhantering/självständighet
(Att korrekt ange källorna i en källförteckning och att genomgående sätta ut källhänvisningar i anslutning till texten när det är nödvändigt för att särskilja egna
och andras åsikter, slutsatser och resultat. Att kunna behandla ämnet och källorna
på ett självständigt och kritiskt värderande sätt)
Alltför stor bundenhet till förarbetena, både språkligt och innehållsmässigt. Bearbeta källorna, tänk själv så blir det bättre i båda dessa avseenden. Stora variationer i språklig nivå vittnar om osjälvständighet.
Koncentration/Disposition
(Att kunna behandla en omfattande frågeställning på ett begränsat utrymme.
Förmåga att göra en ändamålsenlig och balanserad avvägning mellan olika delar
av framställningen.)
Större fokus på egen analys hade varit önskvärt.
Språklig kvalitet (Stil)
(Att kunna skriva en enkel, tydlig och god svenska.)
Mängder av slarvfel av olika slag. Skärpning! Korrekturläs. Var dessutom noggrannare med prepositioner och användningen av uttryck. Som sagt, variationer i
språknivå.

265

Jag återger användningen av skiljetecken, mellanslag och dylikt så som det ser ut på blanketten.
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Tekniskt utförande
(Prydlighet, avsaknad av fel och handskrivna rättelser, utskriftskvalitet, typografisk standard.)
OK layoutmässigt, men alldeles för många korrekturmissar.

Som läraren påpekar i sin slutkommentar innehåller texten ”mängder av
slarvfel”. Även det som läraren påtalar med sin kommentar grammatik förefaller vara slarvfel. Påpekanden om bruket av ordet man kan ses som ett
utslag av två normsystem som möts. I studentens tidigare språkanvändning
har man förmodligen oftast fungerat, men här utpekas bruket genom lärarens
kommentarer – Vem?, Undvik! – som en källa till bristande tydlighet.
I de fall där läraren har markerat hela meningar har studenten inte klarat
av att bygga sådana meningar som texttypen kan kräva. Den onöjaktiga
språkbehandlingen har då troligen sin grund i en brist på erfarenhet av att
hantera en komplex meningsbyggnad, och studentens språkliga försök blir
mindre lyckade.
Den sista lärarkommentaren i tabellen utgörs av en (retorisk) fråga och läraren menar förmodligen att svaret är ett tydligt nej – rättsutvecklingen kan
aldrig vara avslutad. Det som studenten formulerar utifrån sin språkliga repertoar förefaller innebära samma uppfattning som den läraren för fram.
Studentens uttryckssätt gör inte innehållet fullt begripligt för läraren som
kritisk läsare; två normsystem möts. Utifrån perspektivet att läraren har tolkningsprivilegiet blir studentens formulering däremot ett exempel på språkliga och innehållsliga brister. Formuleringar som inte är tillräckligt pregnanta
är felaktiga och uttryck för en språkbehandling som måste förbättras.
Min kategorisering i normlager visar att drygt hälften av lärarens markeringar gäller brott mot grundläggande skrivnormer, lager I. De brister som
påpekas hos denna student är inte i första hand sådant som kan kopplas till
ny juridisk språkanvändning utan handlar om en mer basal skriftspråkskompetens (och om korrekturläsning). En knapp fjärdedel av markeringarna rör
avvikelser från allmänvetenskapliga skrivnormer (exempelvis oklar syftning). Lärarkommentarer mer specifikt relaterade till juridiska textmönster
utgör också cirka en fjärdedel. Av de lärarkommentarer som jag har hänfört
till lager III hör de flesta hemma i kategori 7, som avser ordval, uttryckssätt
och stil. Den kommentar där ej byts ut mot inte har jag fört till lager III. Det
är i det juridiska sammanhanget som ett sådant påpekande kan behöva göras,
som ett led i strävan efter att undvika ett alltför stelt språk. Fyra av kommentarerna i lager III kan mer direkt hänföras till innehållet (textnivå 8). En återstående kommentar som kategoriserats som 8 har jag placerat i lager II. Innehållet i den markerade meningen är inte juridiskt i snäv bemärkelse och
kommentaren kan återfinnas i studenttexter oavsett akademiskt ämne: Vad
menas?
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6.6.3 Kommentarer till exempel-pm fördelade på normlager och
textnivåer
I avsnitt 6.6.1 och 6.6.2 har jag pekat på mönster i lärarkommentarerna till
de två exempeltexterna. I tabell 6:5 nedan sammanfattas hur kommentarerna
fördelar sig på de olika textnivåerna och normlagren. Underlaget här utgörs
av kommentarerna till endast två pm, men tabellen antyder vissa samband
mellan normlager och textnivåer. Till det mönster som framträder hör att
kommentarer som rör lägre textnivåer främst är kopplade till normlager I och
högre textnivåer främst till normlager III.
Det finns en kvalitetsskillnad mellan de två texterna. Exempel-pm 2 innehåller många ”språkliga missar” och lärarkommentarerna är företrädesvis
relaterade till normlager I. Exempel-pm 1 har fått färre kommentarer (och
högre betyg), men det finns ganska många kommentarer på textnivå 8 (innehållskommentarer som jag kategoriserat som normlager III). Siffror baserade
på fler studenttexter skulle kunna visa om det rör sig om ett återkommande
mönster: att det avgörande för textens betyg (poäng) är vilka kategorier – i
form av textnivå och normlager – som kommentarerna är relaterade till snarare än antalet kommentarer.
Tabell 6:5. Kommentarer till två exempel-pm fördelade på
normlager och textnivåer.
Text- Normlager I
nivå Pm 1 Pm 2
1
–
–
2
3
23
3
–
–
4
–
9
5
–
1
6
–
–
7
–
2
8
–
–
9
–
–
10
–
–
Totalt
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3

35

Normlager II
Pm 1 Pm 2
–
–
–
–
1
–
–
2
1
1
–
–
1
9
–
1
–
–
–
–
3

13

Normlager III
Pm 1 Pm 2
–
–
1
–
–
–
2
2
4
2
–
–
3
6
14
4
1
–
1
–
26

14

7 Lärarkommentarer belysta utifrån textnivåer

I detta kapitel analyserar jag juridiklärarnas kommentarer utifrån olika nivåer
i det textbygge som varje pm-text utgör. Uppläggningen av kapitlet utgår
från kategorierna i den modell som beskrivs i avsnitt 6.3. Den ordning jag
behandlar kategorierna i följer modellen med ett undantag. Ordval och stil,
som är centrala inslag i juridikstudenternas språkliga inskolning, behandlar
jag i kapitel 8, där jag sammanfattar de språkliga budskap som studenterna
möter.
Detta kapitel är huvudsakligen organiserat utifrån följande kategorier i
modellen: formalia (7.1), konstruktion (7.2), meningsbyggnad (7.3), textstruktur (7.4) och sakinnehåll (7.5). Frågan om pm-genren tas upp i avsnitt
5.2.
Kategorin metakommentarer förekommer i liten utsträckning bland de
kommentarer som ges i marginalen eller mellan raderna i studenttexterna.
Till metakommentarer räknar jag exempelvis kommentarer som tar upp betyg (poäng) eller skrivutveckling. Sådana aspekter berörs i viss mån i lärarnas slutkommentarer. I en slutkommentar till ett pm kan en lärare sammanfatta de synpunkter som hon vill förmedla till studenten. I avsnitt 7.6 belyser
jag innehållet i lärarnas slutkommentarer.

7.1 Formalia
Begreppet formalia har ingen helt entydig innebörd. Det kan generellt sägas
avse inslag i texters yttre form, sådant som Bergman-Claeson (2003) benämner ”kommentarer till textens yta”, men det kan också vara kopplat till centrala genrekrav. I vetenskaplig text är det ofta mycket viktigt att formalia
utformas på vedertaget sätt. Kommentarer som rör formalia, dvs. formella
aspekter, har en viktig funktion i mitt material. Redan vid en översiktlig
genomgång av kommenterade studenttexter från juridikutbildningens första
termin blir det uppenbart att olika typer av formaliaregler har stor betydelse.
Juridikutbildningen utgör en språkmiljö där kraven på studenttexternas utformning är höga till alla delar. Det gäller då också sådana språkdrag som
jag i min modell placerat i kategorierna 1–3. I den kvantitativa översikten i
avsnitt 6.5 särskiljer jag dessa tre kategorier, men här behandlar jag dem
under den övergripande rubriken formalia.
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Formalia kan ses som någonting som är tämligen oviktigt jämfört med innehållslig kvalitet. I den juridikutbildning som jag undersökt framstår däremot formalia som ett honnörsord:
Vi är noga med det på det här stället, vida berömda som formaliafascister.266

Detta budskap förmedlar läraren med synbar stolthet till studenterna vid pmgenomgång på termin 1. Lärarens tillspetsade uttryckssätt gör förmodligen
att studenterna kommer ihåg budskapet.
Begreppet formalia återkommer ständigt i genomgångar av grundläggande krav i universitetsvärldens skriftspråkspräglade miljö. I akademiska sammanhang kan formalia innefatta regler och anvisningar för typografi, citat
och hänvisningar, fotnotsapparat och benämning av centrala källor. I handboken Examinationer (Melander 2006:28) belyser författaren vad som kan
räknas till kategorin formalia:
En annan typ av slarvfel är de rena formaliafelen, som att styckeindelningen
är inkonsekvent, att föreskrivna marginalavstånd inte iakttagits, att noter fallit
bort eller skrivits dit för hand, att utskrifterna är kladdiga eller att källförteckning (om sådan är föreskriven) saknas.

De formaliafel som nämns i citatet visar att normer som vi följer när vi skriver sakprosa innehåller viktiga dimensioner som inte har med själva språket i
texten att göra. Att utskrifter inte skall vara ”kladdiga” handlar mindre om
språk- eller textnormer och mer om insikten att läsare lätt dömer innehållet,
och ibland även skribenten bakom texten, efter textens utseende. Formaliafelet inkonsekvent styckeindelning avser förmodligen bruket av indrag omväxlande med blankrad.267
Noggrannhet i utformningen av skriven text är av central betydelse, vilket
klargörs för studenterna tidigt på utbildningen. Att följa givna regler ”kommer att ge ett tydligt och offentligt intryck”.268 Vid pm-genomgångar på termin 1 påminner många lärare studenterna om vikten av korrekturläsning.
Någon lärare visar betydelsen med ett utropstecken efter ordet korrektur på
tavlan. Hon säger att hon inte kan låta bli att tjata om korrekturläsning och
påpekar att stavningskontrollen inte klarar allt.269 När en lärare på termin 2
konstaterar att det fortfarande finns formaliafel och stavfel blir hon lite skarp
i rösten och säger till studenterna att det inte skall behövas:
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T1 RTG 11.11.2003.
Vad som kan anses vara en genomtänkt styckeindelning i djupare bemärkelse är delvis
avhängigt av textens genre. Melander (2006) behandlar inte frågan om stycken men tar i ett
kapitel med rubriken ”Textanatomiska betraktelser” upp strukturen i pm-texter.
268
T1 RTG 14.11.2002.
269
T1 RTG 17.11.2004.
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Ser slarvigt, nonchalant, störigt ut. Man blir bara irriterad. Det är bara korrekturläsning som gäller. Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen.270

Ett självklart (underförstått) formaliakrav är att grundläggande regler för
stavning och interpunktion följs. I juridikstudenternas texter förekommer
sällan uppenbara stavfel (”slutsatts”). Skrivfel som kan relateras till bristande korrekturläsning förekommer dock (”europaparlammetets”). Särskrivning
förekommer i mitt material men inte påfallande ofta. Hos enskilda studenter
kan det dock vara ett påtagligt problem. I en T2-text finns 17 fall av särskrivning (varav tio gäller sammansättning med siffror: ”5 årig”).
Viljan att betona betydelsen av texter utan stavfel (och en stor tilltro till
datorernas rättstavningsprogram) torde ligga bakom ett av kriterierna vid
pm-rättning på termin 5: Det bör ”vara uteslutet” att få de två högsta poängen om rättstavningsprogrammet inte har använts.271
När det gäller formalia hänvisar juridiklärarna till handboken Att skriva
juridik, ofta benämnd ”Jensen-Rylander”. Normkällan för bland annat källförteckning och notapparat är tydligt utpekad:
Formalian ska gå att få felfri med hjälp av Jensen och Rylander.272
Gör exakt som det står i Jensen-Rylander.273
Jensen-Rylander är vår bibel.274

Det grundläggande syftet med de typografiska råd som ges i Att skriva juridik är att återge allmän standard. Ytterligare ett syfte anges (s. 98):
Det andra skälet till att vi ägnar det yttre utförandet så stor uppmärksamhet är
att den juridiska skrivträningen – för den som skriver i enlighet med våra förslag – skall göra korrekt utformning till en rutin.

Till de formaliaregler som studenterna på termin 1 möter hör tydliga regler
för marginalernas mått: ”Lär er formaliareglerna nu, t.ex. 5 cm, 2 cm marginal. Det uppskattas om det är jämn högermarginal.”275 Det förekommer även
att typsnitt i rubriker kommenteras: ”Använd samma typsnitt som i brödtexten” [T2/123]. Att det i olika sammanhang finns regler för hur dokument
skall se ut kan ha bland annat praktiska eller estetiska orsaker. I Att skriva
juridik (s. 99) anges ett praktiskt skäl för marginalernas mått: ”Att det är den
vänstra som sätts bredare beror förstås på att papperet skall kunna hålas och
sättas in i en pärm.” Några lärare för fram ett annat praktiskt skäl: ”Vi vill
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T2 pm-seminarium 7.5.2004.
T5 2003. Normer för PM-rättning.
272
T1 pm-handledning 17.10.2002.
273
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kunna skriva i vänstermarginalen.”276 Skälen kolliderar eftersom en del av
lärarkommentarerna i vänstermarginalen riskerar att försvinna vid hålslagning. Dessutom sätts studenternas pm-texter förmodligen sällan in i någon
pärm. Alltför breda marginaler i ett pm föranleder följande lärarkommentar:
”OK, jag tycker det är bra, men för att vara på den säkra sidan bör du hålla
dig till standardmåtten 5 cm vänster, 2 cm höger” [T1/2/149].277
I ett utbildningssammanhang som juristprogrammet tillkommer ytterligare aspekter: ”Det ska vara rättvist, korrekt.”278 Att följa anvisningarna sägs
alltså vara inte bara en praktisk fråga utan också en fråga om korrekthet.
Reglerna får emellertid också en ökad dignitet genom hänvisning till rättvisa, ett honnörsord som gör sig gällande i undervisningspraktiken.279 Att
studenterna följer givna anvisningar för textlayout blir en del av inskolningen i viktiga förhållningssätt: ”Framsida och utseende kanske inte betyder så
mycket men visar på noggrannhet.”280 Att följa anvisningarna blir ett uttryck
för den precision som studenterna skall lära sig. Kommentarer till textsidans
utseende gäller avvikelser från dels en standardnorm, t.ex. för markering av
nytt stycke, dels en mer lokal norm för exempelvis marginalernas storlek.281
Läsningen av en text kan underlättas av att den ser ut som vi förväntar
oss. En lärare påpekar att det är ganska enkelt att anpassa sig till det tekniska
utförande som förväntas. Hon ser ”ingen anledning att vara personlig och
kreativ här”. Man skulle i så fall riskera att ”sticka ut från mängden”. Anpassningen till standardnormen får en motivering som lyfter fram textens
kommunikativa funktion: Budskapet, innehållet, är det viktiga.282 Något resonemang om huruvida ett budskap kan förstärkas med en oväntad textutformning förs inte.
Formaliaregler skiljer sig åt inte bara mellan texttyper utan kan också variera mellan utbildningsorter och mellan arbetsplatser. Studenterna görs i
viss mån medvetna om detta.
L: Ni ska höger- och vänsterjustera.
S: Ska vi?
L: Många som inte läst juridik i Uppsala reagerar. När ni jobbar på domstol
får ni inte göra det.283
276

T1 RTG 11.11.2003.
Även sidsiffrans placering kommenteras ibland: ”övre högra hörnet är att föredra” [T1/3/
205]; ”Sidnummer placeras enl. Jensen/Rylander högst upp till höger. Försättsblad är första
sidan (utsätts dock inte).” [T1/2/173].
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T1 RTG 11.11.2003.
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Vari rättvisan (eller orättvisan) skulle bestå framgår inte. Eftersom pm-texternas omfång
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Vid pm-handledning söker studenter vägledning om vilka normer som gäller: ”Kan man välja att ha med författarens initialer? Man blir perfektionist.”
Läraren behöver här påpeka syftet med formaliaregler: ”Man skriver inte
källförteckning för att någon lärare ska bli nöjd utan för att man ska kunna
hitta.”284
Bland formaliakraven på termin 1 ingår att pm-uppgifterna utförs med ett
maximalt antal tecken. Oklarhet kring hur tecknen skall räknas orsakar irritation hos studenterna. Det finns en oro för att ett felaktigt antal tecken skall
inverka på pm-betyget. Följande ordväxling illustrerar synpunkter hos studenter och lärare:
S: Det står att den är för lång. Jag har 178 tecken för mycket. Är ni så hårda?
L1: Jag har velat påpeka. Gränsen finns där. Det har inte påverkat.
S: Jag vet av erfarenhet att det är sämre att ha för lite.
L2: Det är sämre att ha för mycket.285

Jag råkade höra en kommentar som studenten då undslapp sig: ”Det trodde
man inte. Då vet man att dom räknar. Det var som fan.”
De formaliaregler för vetenskaplig text som uppmärksammas genom juridiklärarnas kommentarer gäller främst fotnoter och källförteckning. Ett viktigt inslag i de nya juridikstudenternas inskolning i vetenskapligt skrivande
är användningen av fotnoter: ”Hellre en fotnot för mycket än en för lite.”286 I
många pm från termin 1 finns markeringar av sådant som avviker från normen för utformning av fotnoter, som bland annat säger att noter alltid skall
sluta med punkt (Att skriva juridik s. 80). ”Hänvisning bör i regel placeras
efter punkten” [T1/3/94] är ett annat vanligt påpekande. Noternas utformning när källförteckning används respektive inte används är också något som
kan vålla problem för nya studenter.287
Vissa regler som gäller referenssystem är allmänvetenskapliga (vilket inte
behöver innebära att de är styrande i alla discipliner): ”Benämn med förnamn vid första hänvisn.” [T1/2/173]. När referenssystemen skiljer sig åt
måste studenterna anpassa sig till den rådande standarden:
Du har använt Harvardmodellen, med parenteser. Kanske för att ni statsvetare
gör så. Det är inget fel men det kommer att bli så att du använder fotnoter, för
det är så att juridiska texter ser ut så.288

Centralt för juridikstudenterna är att lära sig att ange juridiskt relaterade
referenser på rätt sätt. Behärskandet av sättet att ange lagrum rymmer både
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detaljerade regler som återfinns bland allmänspråkliga normer (exempelvis
mellanslag i uttryck som 1 kap. och 1 st.) och mer generella förhållningssätt
som att sträva efter konsekvens (växlande bruk av ”2 art.” och ”art. 6” föranleder kommentaren ”inkonsekvens” [T1/3/2]). När det gäller de mer fackspråkligt präglade regler för hänvisning till författningstext som juridikstudenterna skall tillägna sig finns det många aspekter som lärarna kan behöva
påpeka. En generell regel är att referenser till lagtext skall ”inarbetas i texten
isf att fotnotas” [T2/143]. En mer detaljerad norm framkommer i följande
lärarkommentar:
LK: Aldrig §-tecken vid ’kolon-hänvisning’ [dvs. ej ”ÄB 6:1+4 §§”, T3/11]

Att åstadkomma en korrekt utformning av referenser är ett problem för de
nya juridikstudenterna. En formaliaaspekt på källhanteringen som har större
dignitet är förståelsen av de olika typer av källor som studenten skall använda. I ett enkätsvar anger en student vilka lärarkommentarer som varit svåra
att förstå innebörden av:
Svårt: att jag inte haft något off. tryck. (vet inte vad det innebär) [EnT103/
k83/113]

En vanlig typ av formaliakommentarer i mitt material gäller formalia för
juridiskt relaterade referenser. Benämningar på lagar och andra författningar
är något som juridikstudenterna använder mycket frekvent i sina texter. När
hela namnet skrivs ut är liten bokstav den vedertagna normen. Studenterna
möter normen vid läsning av litteratur och avvikelser från normen påpekas i
studenternas texter. Likväl förekommer det även i slutet av termin 2 och på
termin 3 exempel på att studenter inte automatiserat denna norm. Normen
vid förkortningar av namn på balkar och grundlagar finns tydligt uttryckt i
Att skriva juridik: Förkortningarna ”är så inarbetade att det knappast ens
första gången behövs någon förklaring i rent juridiska texter” (s. 69). Det
heter exempelvis ÄktB (äktenskapsbalken) och ÄB (ärvdabalken).
Formaliaregler skiljer sig mellan institutioner och ämnen, och det underlättar för läsaren om studenttexter följer de lokala normerna, men betoningen
av ett system får inte överskugga all annan textkompetens. I enkätsvaret
nedan anger en student det viktigaste som hon lärt sig under termin 1 när det
gäller språkanvändning i juridiska sammanhang:
Hur man bör hantera noter och formalia på just den här institutionen. I övrigt
har jag bara blivit mer förvirrad. [EnT104/k81/18]289
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Studenten uppger att hon har en fil. kand. och har skrivit mycket tidigare men har ”förvånansvärt lite” nytta av sina tidigare erfarenheter.
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7.2 Konstruktion
I detta avsnitt tar jag främst upp kommentarer som rör kongruens, prepositionsval och formord. Av de språkdrag som Bergman-Claeson (2003) nämner bland grammatik- och konstruktionsproblem hör syftning och tempus till
det som juridiklärarna ofta markerar. ”Tempus är viktigt, särskilt i rättsfallsanalys” slår T1-lärarna fast.290 Det sätt på vilket tempusfrågan behandlas i
skrivundervisningen gör att den kan betraktas som ett av de språkdrag som
bidrar till den språkliga diskurs som juridikstudenterna skolas in i. Jag tar
därför upp tempus i kapitel 8 där jag lyfter fram viktiga inslag i juridiklärarnas språknormerande budskap (avsnitt 8.4.3).
Precision är en tydlig ledstjärna för studenternas textproduktion och det är
då viktigt att varje pronomen används så att syftningen blir tydlig och korrekt. Eftersom syftningsfrågan är en central del i juridiklärarnas språkliga
budskap behandlar jag även den i kapitel 8.

7.2.1 Kongruens
Kongruens kan gälla dels sådana basala drag i svenskans språksystem som
böjning i bestämd respektive obestämd form, dels mer komplexa språkdrag.
Grundläggande morfologiska fel är sällsynta i juridikstudenternas texter.
Dessa studenter behärskar i allmänhet grundläggande normer för skriftspråket och de blir tidigt under utbildningen medvetna om vikten av ett korrekt
språk. I några texter förekommer kongruensfel. De förefaller bero mer på
slarv och tidsbrist än på bristande kunskaper i svenska språket. I några fall
skulle kongruensfel kunna bero på att studenten inte har svenska som modersmål. Jag har inte noterat att lärare i slutkommentaren nämner andra möjliga orsaker till språkfel i texten än slarv eller bristande förmåga.
Det finns fall av kongruens där bruket i skriftspråket skiftar. De nya juridikstudenternas bruk speglar variationen i allmänspråket, och i lärarnas rättning finns i vissa fall utrymme för variation. En typ av inkongruens som
lärarna oftast påtalar är följande:
Regeringen skrev att vid eventuella konflikter […] De skrev att LK: uttr.
[T1/3/168]
Regeringen styr riket men de är dock ansvariga inför riksdagen [T1/2/100]

Konstruktionssättet yttrar sig i att organ vilkas benämningar grammatiskt sett
är ental (regeringen, riksdagen, domstolen, Högsta domstolen) omtalas med
plural syftning. Företeelsen kan beskrivas som ”konstruktion efter betydelsen” (Språkriktighetsboken s. 237) och innebär att den betydelsemässiga
kongruensen överordnas den grammatiska. Att på det här sättet syfta på ett
organ med pronomenet de bygger på att språkbrukaren utgår från de perso290
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ner som agerar. Formuleringssättet är vanligt i allmänspråket och hör därmed
till den språkliga repertoar som nya studenter har med sig. Det förekommer i
något enstaka fall hos studenter senare på juridikutbildningen; i ett pm från
termin 5 [T5/152] utgörs en lärarkommentar av frågan om länsstyrelsen är
de.291 Med ett språkligt ideal präglat av precision blir det viktigt att denna typ
av inkongruens påpekas. På kursen Juridisk svenska är lärarens budskap att
det är ”lite slappt att skriva som om det vore plural”.292 Förespråkandet av
kongruens har stöd i Riktig svenska (Wellander 1973:197): I fråga om ”pronomen som syftar på ord med singular form men plural betydelse är det vårdade skriftspråket strängt”.
I Språkriktighetsboken (s. 243) anges att ”äldre tiders” språkvårdare (från
1800-talet och framåt) oftast var negativa till betydelsemässig kongruens
men att ståndpunkterna nyanserats. Acceptans för konstruktionssättet framkommer i exempelvis handboken Att skriva bättre i jobbet (EhrenbergSundin m.fl. 2008:94). Där redogör Olle Josephson för hur Språkrådet ser på
några språkriktighetsfrågor och frågan om kongruens tas upp. Budskapet är
att man kan skriva ”Kommittén är försenade” lika väl som ”Kommittén är
försenad”.
En annan konstruktionstyp där bruket vacklar uppmärksammas av flera
lärare:
en situation där passiv identifikation är aktuellt [T2/228]
då negativ avtalsbindning är tillåtet [ändrat till tillåten, T2/75]
TF är exklusivt tillämpligt LK: ! [T1/3/118]
avgöra om lagprövning är demokratiskt legitim(t) [T1/3/115]

I de tre första exemplen anger läraren den variant som är korrekt i grammatisk bemärkelse. För studenten i det tredje exemplet hade det kanske varit
naturligare med kongruensböjning om inte förkortningen TF använts: ”tryckfrihetsförordningen är exklusivt tillämplig”. I det aktuella stycket finns flera
skrivfel, vilket föranleder en extra kommentar förutom utropstecknet: ”Slarv
x5!” Kongruensproblemet blir därmed endast en fråga om slarv, inte ett
språkdrag som kan kommenteras analytiskt.
Genom användningen av en parentes väljer läraren i det fjärde exemplet
en form av markering som visar att det finns möjliga alternativ. Att ändelsen
-t satts inom parentes återspeglar det skiftande bruk som finns i språkbrukarnas praxis och i det grammatiska systemet. I Svenska Akademiens språklära
(Hultman 2003:88) anges att neutrumformen används vid ”nominalfraser
som betecknar eller implicerar en handling, en händelse, ett tillstånd, en
egenskap eller liknande”. Språklärans exempelmeningar utgör paralleller till
291

I detta pm finns relativt många lärarkommentarer, 17 stycken. Övriga 14 insamlade pm
från samma grupp innehåller i medeltal 2,1 kommentarer (högst sju).
292
T1 kursen Juridisk svenska 13.10.2004.
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juridikstudentens uttryck: Det största problemet är dock att doping inte är
förbjudet. Aga är helt förbjudet i Sverige sedan 1979. Enligt Språkriktighetsboken (s. 254–255) finns det en systematisk skillnad i betydelse mellan
varianterna med och utan -t; att ”generellt fördöma neutrumvarianterna av
formellt grammatiska skäl är därför inte möjligt”. Vissa varianter är betydelsemässigt likvärdiga: Diskriminering på grund av kön är förbjuden/förbjudet
i USA. I Språkriktighetsboken framförs uppfattningen att (de grammatiskt
inkongruenta) neutrumkonstruktionerna innebär en vinst för språket eftersom
de gör det lättare att uttrycka ”vad som annars måste sägas med en viss pedantisk utförlighet”.
Källström (1992:47) menar att kongruens vanligen beskrivs ”som en mekaniskt verkande företeelse i språken” men att ”viss språklig variation förekommer”.293 Widmark (1992) har i en enkät undersökt inställningen till meningar som innehåller exempel på grammatisk-formell inkongruens, däribland exempelmeningen Tysklands neutralitet är inte förenligt med … De
svarande är 123 personer som studerar nordiska språk, och av dessa anser
59 procent att denna exempelmening inte är ”godtagbar svenska”, medan
26 procent anser att den är det.294
Jag har inte systematiskt undersökt i hur stor utsträckning det i juridikstudenternas texter finns formuleringar som innebär grammatisk inkongruens
som inte markerats, men jag har noterat exempel på det: ”Därför blev jämkning således inte heller aktuellt.” Det skiftande bruket vid den här typen av
kongruens belyser juridiklärarnas normförmedling. Både intuitiv språkkänsla, inlärd norm och medvetenhet om förändringsmönster i språket kan inverka på lärarnas bedömningspraxis.
En form av kongruens gäller överensstämmelsen i fraser som innehåller
samordnade led: ”hur tillämpningen eller giltigheten av rättsakterna skall
göras”, LK: uttr!! [T1/3/169]. Läraren markerar med ett streck mellan de
understrukna orden ett uttryck som blir felaktigt. Felet är förmodligen ett
resultat av att studenten inte riktigt överblickar sin meningskonstruktion
(vilket i sin tur kan vara ett resultat av skrivprocessen som innebär att skribenten lägger till led i en mening).
De relativt få fallen av avvikelse mot lydelsen i fasta uttryck blir föremål
för kommentar: ”stod ofta stick i stäv med varandra”, LK: ordv. (gick stick i
stäv) [T1/2/218]. Prepositioner är en ordklass som förekommer ymnigt i
svenska språket, och juridikstudenterna behärskar mestadels att använda
vedertagna prepositionsfraser. Även när prepositioner inte har en betydelse-
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I Källström 1990 ges en bred belysning av kongruensens funktion i svenskan.
Enligt Widmark (1992:12) förekommer meningar som Karaktäristiskt för husen är de
höga taken också hos mycket ”granntyckta” skribenter. Widmark rapporterar från en undersökning som hon gjorde redan på 60-talet, och hon kunde då konstatera att ”de tillfrågade
högutbildade personerna hade mycket svårt att inse att de bröt mot en grammatisk regel genom att skriva så”.
294
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skiljande innebörd påkallar det en noggrann läsares uppmärksamhet om användningen inte överensstämmer med den förväntade:
tillsätta personal i myndigheten [T1/2/218]
utläses inget i grundlagarnas lagtext LK: prep. [T1/3/24]
Ur den slutgiltiga regeringsformens ordalydelse kunde slutsatsen dras att
LK: prep. (av) [T1/2/218]
torde de även i sin natur anses vara LK: prep. (till) [T1/2/218]

Ibland markeras prepositionen även i fall där variationsmöjligheter finns
kodifierade i ordböcker. Det förefaller dessutom som om lärarens ändring i
det andra av de följande exemplen innebär en förändring av innebörden:
acceptgivaren ska kunna lita till att anbudet är bindande LK: på [T2/51]
Myndigheterna skulle, å andra sidan, få en bättre förståelse av regeringens intentioner LK: för [T1/2/218]

7.2.2 Variation i bruket av form och formord
Användningen av bestämd/obestämd form hör till den grundläggande språkstrukturen i svenskan. Till konstruktionen kan också stilistiska aspekter
kopplas. Vikten av stilistisk precision leder till att juridiklärare markerar
även små avvikelser från skrivkonventioner och vedertagna uttryckssätt:
”Insikten i domstolens motivering av domslutet är nödvändig” [T1/2/284].
I det följande exemplet innebär lärarens ändring från bestämd till obestämd form en anpassning till en språkton med mer kanslispråklig prägel:
”föreskrifter beslutade av regering(en) och riksdag(en)” [lärarens parentestecken, T1/3/115]. En närliggande konstruktion är substantiv utan artikel,
som kan vara norm i vissa fasta uttryck som ingår i den juridiska diskursen:
Rätt skipas i en domstol [T1/2/232]

Styrkan hos inarbetade formuleringar gör sig här gällande. I ämnet avtalsrätt
som behandlas på termin 2 används begreppet part ofta som ett naket substantiv. En reaktion mot substantiv utan artikel eller böjningsändelse kommer till uttryck i utbildningen – sådana bör enligt Att skriva juridik (s. 46)
undvikas. Nakna substantiv finns med i En promemoria om PM-rättning
bland exemplen på ”stelheter”.295
En komplikation i normeringsfrågor är att det alltid är svårt för en enskild
lärare eller en grupp lärare att ”hålla sig à jour med skeendet” (Lindberg
1973:362). Ebba Lindberg och hennes samtida på 1970-talet hade ganska
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Dåvarande språkexperten i Statsrådsberedningen Per Lundahl uppger 1982 att reformen att
nakna substantiv skulle undvikas ”vållat mera uppståndelse i juristkretsar än någon annan
[reform] sedan verbens pluralformer avskaffades” (Lundahl 1982:11).
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nyligen observerat användningen av futuralt hjälpverb kommer utan att.296
Nu drygt 30 år senare är det relativt vanligt med växling mellan kommer och
kommer att i juridikstudenternas texter. Ibland påtalas det utelämnade att,
ibland inte.
I juridikstudenternas texter markeras på sina ställen vissa typer av konstruktioner med pronomenet det. I följande exempel är det inringat men det
är oklart vilken förändring läraren önskar:
Detta är ett argument som egentligen inte äger någon juridisk tyngd över huvud taget. Enligt Thomas Arnull borde domstolen i stället ha anfört att det
skulle strida mot legalitetsprincipen om direktiv skulle ha horisontell effekt.
LK: m.b. [det inringat, T1/3/137]

I vissa fall är det inte nödvändigt för satsstrukturen. På flera ställen stryks
det i följande funktion:
Vidare framgår det av samma betänkande [T1/3/74]
I regeringens skrivelse framgår (det) att [T1/3/74]
I 12 § PreskrL stadgas det att [T2/9]
Enligt Hellner finns det inte grund för [T2/228]

I Svenska Akademiens grammatik (1:168) används benämningen expletivt
det (pronomenet utgör ett led i en sats men ”saknar referens eller betydelse”). Varianten utan det har en mer formell stilistisk klang. När en pmrättande lärare lägger till det i en studenttext kan syftet vara att åstadkomma
en ledigare stil:297 ”I krig är /det/ vanligt att”, ”Således fanns /det/ grund att”
[T1/3/112].
En typ av formmässig variation visar sig i användning respektive undvikande av den språkliga operationen substantivering. Den bör enligt Att
skriva juridik (s. 43) undvikas: ”Språket blir ledigare och lättfattligare om
man håller fast vid betydelsemättade verb och ställer dem i centrum av satsen.” I följande fall blir det något oklart hur studenten kan ändra sin formulering för att undgå en substantivfras: ”för att underlätta drivandet av deras
verksamheter”, LK: substantivering [T1/3/160]. Ett enkelt sätt att göra frasen
smidigare kan dock vara att ta bort drivandet av.
I följande exempelmeningar har läraren fogat in hjälpverbet har i bisats:
”att lagstiftaren inte /har/ hängt med” [T1/3/128], ”Faktorer som /har/ påverkat” [T1/3/88]. Utelämnat har kan uppfattas som ett språkdrag som hör
296

I Lindbergs studie av abiturienters examensuppsatser är det första belägget från 1930. ”De
berörda lärarna har (utom i ett fall) uppfattat saken som en lapsus calami, lättförståeligt nog.”
(Lindberg 1973:362).
297
Wellander (1973:119) omtalar i Riktig svenska skribenter som ”tillämpar en regel att det
såsom formellt subjekt endast får stå i början av en sats” och fastslår att regeln inte är svensk
och inte behöver iakttas. Wellanders exempelmeningar anknyter till exemplen i mitt material:
”Under sådana omständigheter är uppenbart, att inträdesfordringarna stegras – skriv gärna
är det.”
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hemma i högre stil. Enligt resonemangen i Språkriktighetsboken är det dock
inte längre stilistiskt markerat att utelämna har och hade i bisatser. Det är
numera vanligt i alla typer av skriftspråk. Frågan är om det är en ledigare stil
som läraren vill uppnå.
Juridiklärarnas kommentarer handlar ibland om att visa vilka konstruktioner som är hävdvunna i formellt skriftspråk (präglade av en opersonlig stil):
Anledningen till varför /att/ jag valt riksdagen är för att den är vår högsta beslutande församling och därmed viktigast. [läraren ersätter varför med att,
T1/3/126]

7.3 Meningsbyggnad
Meningsbyggnad hör inte till de mest frekvent förekommande kommentarkategorierna i pm-texterna (6–10 %, se avsnitt 6.5). När meningsbyggnad
kommenteras gäller det ofta ofullständiga meningar och interpunktion. Det
är också vanligt med påpekanden om språkdrag som gör att resonemang blir
svåra att följa, däribland långa meningar, krånglig meningsbyggnad och
brister i ordföljden. Uppbyggnaden av meningar är dessutom en faktor som
genomgående inverkar på studenternas förmåga att skriva i enlighet med
textmönster och stilideal.
Enligt författarna till Att skriva juridik (s. 35) hör dålig meningsbyggnad
till de vanligaste bristerna i studenters pm. Jag vill betona att många juridikstudenter har en mycket god behärskning av skriftspråksnormerna. En del
skribenter får dock problem när de skall uttrycka ett komplext innehåll. Resultatet blir då en krånglig meningsstruktur som gör innehållet svårbegripligt. Lärarna använder ibland bildliga uttryck för att förmedla sin uppfattning
om bristerna i texten: ”Bitvis meningar ihopsatta utan ’flyt’ i texten; ’styltigt’ språk” [T1/2/193/slutk.]. Ibland torde svårbegripligheten bero på att
studenter missat att kontrollera att varje mening hänger ihop på ett tydligt
sätt:
Lagen är tillämplig på kameraövervakning där utrustning är riktad utan att
manövreras övervakar område dit allmänheten har tillträde. LK: Krångligt / ?
[T1/2/15]

I avsnitt 7.3.1–7.3.6 behandlar jag olika aspekter av meningsbyggnad som
aktualiseras i lärarnas kommentarer.

7.3.1 Meningslängd och bisatsanvändning
Meningslängd är ett problem som en del studenter måste brottas mycket
med. Ett enkätsvar från termin 1 vittnar tydligt om problemet. Enkätfrågan
gäller om studenterna har haft några särskilda svårigheter vid skrivandet:
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JA. Långa meningar blir mitt fall. Detta används dock flitigt i juridisk litteratur vilket kan bli förvirrande [EnT103/m80/142]

Studenterna möts i frågan om meningslängd av två divergerande normer. I
kurslitteraturens normerande mönster ingår långa meningar medan korta
meningar är det ideal som förmedlas av lärarna i skrivhandledningen:
Enkelt, kärnfullt – korta meningar framförallt.298
Försök ha flyt. En del har lite för långa meningar och kommaterar lite för
mycket.299
Ofta LÅNGA och KRÅNGLIGA meningar – är alla dina kommor verkligen
nödvändiga – ha en punkt i stället (En mening = en tanke!) [T1/2/15/slutk.]
Språkligt sett kan du jobba på flytet i texten, se kommenterade exempel. Bästa tipset är att helt enkelt sätta punkt oftare och att formulera sig med så egna
ord som möjligt. [T2/51/slutk.]

Ibland ser någon juridiklärare sig dock föranlåten att uppmärksamma alltför
korta meningar: ”Begrunda dina meningskonstruktioner. Ibland blir det
hackigt på grund av att dina meningar är väl korta.” [T1/2/238/slutk.].
I Att skriva juridik (s. 34) förs ett resonemang som mynnar ut i att variation förespråkas: ”Bästa läsbarhet når man säkerligen genom att variera meningslängden.”
Frågan om meningslängd tas upp i flera skrivhandböcker. I Textens hantverk (Lindstedt 2002:92) ifrågasätter författaren rådet att skriva korta meningar; i en bra text utnyttjas variationen mellan korta och långa meningar.
Enligt Jarrick & Josephson (1996:131) kommer meningslängden att variera
om den anpassas till innehållet. Lundin (2009:33) pekar på en risk som kan
följa av strävan efter kortare meningar. Om ord som uttrycker logiska samband mellan meningar stryks leder det till oklarhet för läsaren.
Kommentarer till användningen av bisatser är någonting som återkommer
hos både lärare och studenter. En T1-student ser bisatser som ett hinder att
uppnå ett eftersträvat stramt språk:
Har haft svårt att hålla språket stramt, vill gärna flyta ut i en rad bisatser.
[EnT103/m83/39]

Lärare kan ibland använda begreppet bisats på ett oegentligt sätt. Även om
språkbeskrivningen i följande exempel är otydlig kan studenten förmodligen
förstå budskapet att meningen är otymplig:
Riksdagsledamöterna har lyckats få medborgarnas förtroende i val, och kan
kontrolleras och avsättas av samma medborgare i nästa val, därför skall de ha
makten att utforma lagarna. LK: otymplig bisatskonstruktion [T1/3/151]

298
299

T1 RTG 11.11.2003.
T2 pm-seminarium 25.2.2004.
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Vid ett tillfälle på kursen Juridisk svenska säger en student att han vid en
pm-genomgång med sin seminarielärare fått höra att studenterna skall undvika bisatser – ”men jag skriver med bisatser, när jag vill förtydliga”.300 Det
motstånd mot bisatser som ibland framförs av juridiklärarna kan bygga på en
vilja att undvika ett brännmärkt kanslispråk och syfta till att få studenterna
att inte krångla till språket. Ett generellt avfärdande av bisatser kan dock
innebära dubbla budskap för studenterna. I det mesta av kurslitteraturen möter de en komplex meningsbyggnad. Dessutom måste de kunna uttrycka
komplicerade tankegångar med sitt språk. Den citerade studenten som ändå
använder bisatser visar på behovet.301
Ett exempel på diskrepansen mellan budskapet använd inte bisatser och
faktiskt språkbruk finns i ett textmaterial med utdrag ur domar som använts
på termin 1. I materialet återfinns fjärdegradsbisatser.
EG-domstolen har funnit att sådana åtgärder som åklagaren påstår att B.L.
har företagit ligger inom ramen för direktivets tillämpningsområde, trots att
åtgärderna har utgjort ett led i den ideella och religiösa verksamhet som B.L.
har utövat (artikel 3.2. första strecksatsen i direktivet; p 38–45 och 48 i domen).302
I denna fråga är till en början att anmärka att som skäl till att frågor rörande
konflikter om bl.a. gravsättning över huvud skulle få föras till förvaltningsdomstol framförts att det inte helt kunde uteslutas att de tvister som det kunde
bli fråga om att pröva rör sådana civila rättigheter och skyldigheter som omtalas i konventionen och som alltså berättigar till rättegång inför domstol
(prop. 1990/91:10 s. 45–46).303
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T1 kursen Juridisk svenska 13.10.2004.
I handboken Språkvetenskapliga uppsatser (Lagerholm 2005:134) pekar författaren på att
enkelhet i språket inte alltid är det optimala: ”Om du alltid strävar efter att skriva så enkelt
som möjligt kommer denna strävan att ske på bekostnad av precisionen, nyanseringen, komplexiteten och annat som krävs för att det vetenskapliga syftet ska kunna uppnås.” För en
jurist som strävar efter att fördjupa sin framställning genom förklaringar, modifieringar, paralleller, exkurser och dylikt kan långa meningar bli något av en nödvändighet (och ett karakteristikum). Dåvarande professorn i juridik och rektorn för Uppsala universitet Stig Strömholm
beskriver 1991 ett huvuddrag hos det europeiska rättsarvet på följande sätt: ”Det första och
mest karakteristiska draget i ett europeiskt, i första hand västeuropeiskt, juridiskt kollektivporträtt skulle kunna uttryckas så, att inom ramen för de grundläggande kännetecken som präglade antikens medelhavskultur (kap. 2) och de mer specifikt juridiska resultaten av de romerska
rättslärdes arbete (kap. 4), själva beslutsförfarandet – den under noggrant reglerade former
företagna juridiska problemlösningen i det enskilda fallet, d.v.s. den juridiska fackmässiga
yrkesutövningen – framstår som ett lika viktigt, eller rentav mer väsentligt karakteristikum för
den gemensamma rättstraditionen än både tekniken att styra samhällen och lösa konflikter
med generella normer och sättet att producera dessa normer.” (Strömholm 1991:107).
302
Material från T1 2005 (kopplat till föreläsningen Juridisk metod 3). ”Det svåra fallet”, dom
RH 2004:51.
303
Material från T1 2005. ”Det kluriga fallet”, RÅ 1996 ref 80.
301
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Bisatsstrukturen i meningarna kan åskådliggöras så här:
EG-domstolen har funnit
att sådana åtgärder
som åklagaren påstår
att B.L. har företagit
ligger inom ramen för direktivets tillämpningsområde,
trots att åtgärderna har utgjort ett led i den ideella och religiösa
verksamhet
som B.L. har utövat
I denna fråga är till en början att anmärka
att som skäl till
att frågor rörande konflikter om bl.a. gravsättning över huvud skulle få
föras till förvaltningsdomstol
framförts
att det inte helt kunde uteslutas
att de tvister
som det kunde bli fråga om att pröva
rör sådana civila rättigheter och skyldigheter
som omtalas i konventionen
och som alltså berättigar till rättegång inför domstol

Långa meningar kan framstå som svårbegripliga även om meningsstrukturen
är formellt korrekt:
Skall tolkningens innebörd av grundlag fastställas med ledning av lagmotiven, s.k. strikt tolkning, eller skall domstolspraxis få påverka tolkningens resultat genom en s.k. pragmatisk tolkning, där det rör sig om fall av förändringar i den materiella författningen, men inte i den formella författningen?
LK: MB / – meningen bör omformuleras, den är ytterst svårbegriplig
[T1/2/227]

Följande mening kan knappast sägas motsvara idealet ”klar och enkel” och
det är förvånande att den inte får en kraftigare kommentar än ”lite krångligt”:
Om acceptgivaren anser accepten stämma överens med anbudet samt anbudsgivaren måste inse att acceptgivaren anser detta måste anbudsgivaren,
om anbudsgivaren inte vill att avtal ska komma till stånd, enligt 6 § 2st reklamera accepten. [T2/51]

En mening längre fram i samma text får kommentaren grammatik. Den
otympliga meningsbyggnaden påpekas inte: ”Om anbudsgivaren måst ha
insett acceptgivarens goda tro är anbudsgivaren för att undgå avtal tvungen
att meddela acceptgivaren att anbudsgivaren inte är intresserad av avtal.”
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I texten finns fler problematiska meningar. Det komplexa sakinnehållet
ställer till problem för studenten:
Resultatet av att anbudsgivaren handlar i ond tro genom att troligen medvetet
utnyttja villfarelse hos acceptgivaren är ett avsteg från viljeprincipen då avtalet i helhet eller till del inte kommer att motsvara anbudsgivarens vilja. LK:
krånglig formulering [hela meningen markerad med streck i kanten, T2/51]

I följande mening förefaller det vara studentens sätt att infoga frågor som
leder till att meningsbyggnaden kommenteras:
Dessa områden ska jag nu analysera, och ge svar på följande två frågor; vad
händer om vi lämnar ut respektive inte lämnar ut en handling EU har sekretessbelagt, och kan unionen ändra vår handlingsoffentlighet? LK: m.b. [T1/3/
214]

Samma budskap som ligger i kommentaren m.b. uttrycks mer direkt genom
orden ”den meningen kan förbättras” [T1/2/14]: ”Exempelvis har den demokratiska aspekten diskuterats i samband med tjänstemännens ökade befogenheter.”

7.3.2 Ofullständig mening
I Att skriva juridik finns ett avsnitt om ”dålig meningsbyggnad”. Där tas fyra
”huvudvarianter” upp: satsradning, ofullständiga satser, ”tanklös eller slapp
hopkoppling av satser” och kontamination. Ett exempel på ofullständiga
satser utgör följande mening (s. 35): ”Detta för att motverka skenöverlåtelse.” När denna typ av ofullständig mening förekommer påpekas den av juridiklärarna:
Detta enligt RF 2:12 st. 2. LK: ofullständig mening [T1/3/244]
Detta till följd av LK: ofullst. – inled inte meningar med ”detta” [T1/2/14]

I en presentation av Språkrådets uppfattning i handboken Att skriva bättre i
jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:100–101) anges att det i vissa fall ”kan
vara både korrekt och effektivt att använda ofullständiga meningar”. Det
gäller bland annat detta-meningar. Det övergripande rådet i Språkriktighetsboken (s. 343) är att ”man bör vara relativt återhållsam med ofullständiga
meningar”, men när det gäller meningar inledda med detta påpekas att sådana kan vara funktionella (s. 342):
Detta-meningar är ofta ett effektivt medel för att syfta bakåt och för att undvika alltför långa meningar. De är stilistiskt förhållandevis neutrala och kan
förekomma också i ganska formella texter av utredande karaktär.
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När fristående bisatser (eller andra typer av meningsformade efterställda
bestämningar) förekommer i juridikstudenternas texter verkar valet av meningsstruktur ofta vara grundat i en önskan att undvika långa meningar:
Där beslut tas med hänsyn till folkets välbefinnande. LK: ofullständig mening
[T1/3/244]
Till exempel genom att länsstyrelsen informerar företag om vad som gäller.
LK: ofullst men. [T1/3/205]
Samt att medborgarnas insyn i den svenska och europeiska administrationen
bör vara så stor som möjligt. LK: ofullständig mening [T1/3/94]

En student försöker sig på ett stilistiskt grepp i den första meningen i ett
avsnitt: ”Terrorism, ett aktuellt ämne just nu.” Formuleringen får inte någon
respons som avser dess eventuella retoriska värde, utan det är endast meningsbyggnaden som berörs. Läraren stryker under hela meningen (frasen)
och karakteriserar den som ”ofullst” [T1/3/205].
Utifrån exemplet ”Han sade att han skulle komma. Men han kom inte.”
ger en lärare på T2 besked om normen: ”Inte i prosatexter av det fackslag vi
har att göra med här. Ni får använda det om ni skriver en roman.”304

7.3.3 Satsradning
Satsradning förekommer i viss utsträckning i juridikstudenternas texter. Författarna till Att skriva juridik uppvisar en dubbelhet i sin syn på detta språkdrag (s. 35): ”Satsradning kan ibland med framgång användas som ett medvetet stildrag av den särskilt språkbegåvade. För alla andra blir dock resultatet oftast misslyckat.”
Språkdraget behandlas på olika sätt av de pm-bedömande lärarna. Ibland
kommenteras det inte alls; ibland markeras kommat och kommentaren m.b.
eller sr ges. Någon gång lämnas förslag till åtgärd: kolon eller tankstreck
[T2/51]. I följande exempel kompliceras meningsstrukturen genom en hopning av led, varför det kan vara svårt för studenten att urskilja vad som utgör
satsradning:
Handlingar som inte är offentliga räknas upp i den ovan nämnda förordningens artikel 4, dessa får inte lämnas ut om det t.ex. riskerar den allmänna säkerheten, rör militära frågor, internationella förbindelser, gemenskapens eller
en medlemsstats ekonomiska politik, eller enskilds privatliv och integritet.
LK: mb / satsradn. [inget särskilt textställe markerat, T1/3/64]

Den student som inte är förtrogen med begreppet satsradning får viss ledning
i Att skriva juridik (s. 35). Där ges några förslag på hur en text kan rättas till
(bindeord, ny mening, semikolon).

304

T2 pm-seminarium 23.2.2005.
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I handboken Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:99)
anges Språkrådets syn på satsradning. Konstruktionen anses vara
fullt korrekt så länge den andra huvudsatsen på något sätt förklarar, preciserar
eller modifierar den första. I annat fall bör satsradning undvikas.

Även i Språkriktighetsboken (s. 334) accepteras satsradning, och i den rekommendation som ges används språkdraget (i ett sådant fall som är korrekt
enligt Språkrådet: den andra huvudsatsen förklarar den första):
Det finns inget skäl att generellt bannlysa satsradning, den kan ofta vara ett
effektivt stilmedel. Satsradning är således ingen feltyp.

Lars Melin (2007:193) hävdar dock att satsradning (liksom symmetribrott)
”kan vålla betydligt allvarligare störningar vid läsningen än vad språkvårdare
hittills trott”. Melin hänvisar till forskning som visar att satsradning orsakar
bland annat lägre läshastighet.

7.3.4 Ordföljd
Kommentarer som rör ordföljd förekommer i mitt material, dock inte så ofta.
En tung konstruktion kan karakteriseras som en fråga om ordföljd:
Den vilar på ämbetsmannaidealet som tillsammans med 1809 års regeringsforms maktdelningsprincip gärna ville se LK: Ordföljd. Hellre ”maktdelningsprincipen i 1809 års RF” [T1/2/218]

Jag frågar mig om det hos de pm-bedömande juridiklärarna finns en (mer
eller mindre medveten) uppfattning om att meningsstrukturer som är ovanliga (men inte ogrammatiska) – t.ex. mindre vanliga former av spetsställning –
bör undvikas i rättsvetenskaplig text.
Knuten till både jämställdhets- och den massmediala aspekten är frågan om
de ekonomiska resurserna. LK: ordf. [T1/2/275]
Förhållandet mellan rättsstaten och demokratin undersöker jag därefter. LK:
omvänd ordföljd [T1/3/295]
När man tolkar grundlagsbestämmelserna om de mänskliga fri- och rättigheterna, bör för den enskildes räkning göras en generös tolkning. LK: ordföljd [T1/3/11]

Ibland förefaller en meningsstruktur som avviker från ordföljden subjekt,
verb, objekt (SVO) att betraktas som mindre lämplig. Det kan handla om att
avvikelser leder till större risk för otydlighet eller om att de skapar en oönskad stilistisk prägel. I det sista av exemplen ovan är det oklart huruvida lärarens påpekande om ordföljd främst gäller tydligheten i innehållet eller en
stilistisk stelhet. Ordföljd och innehållsmässig klarhet inverkar på och är
beroende av varandra:
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Ställs en person under bevakning, nämns det som ett exempel i kommentarerna till BrB, som ett olaga frihetsberövande. LK: ordföljd [T1/3/11]

Följande exempel visar på den svårighet att foga in paragrafhänvisningar på
ett smidigt sätt som kan följa av att skribenten är inställd på att inte variera
sättet att hänvisa till lagtext, här i form av siffra plus paragraftecken. (Tänker
sig skribenten att de första orden i den citerade meningen skall utläsas ”nionde paragrafens passivitetsregel”?)
9 § passivitetsregel avviker något från 4 och 6 §§ passivitetsregel. LK: ordföljd! ”p-reglerna i 4&6.” [markerat också med en pil, T2/51]

7.3.5 Meningsinledning
Juridiklärarnas kommentarer utgår ofta från ganska stränga normer för
skriftspråket, sådana som med en viss kritisk distans kan få benämningen
”svensklärarnorm”.305 Dessa upprätthålls av språkbrukare som menar att
normerna behövs för att ge stadga åt språket, medan den officiella språkvården har en liberalare syn. Till dessa normer hör att man inte får börja en
mening med men. Detta budskap om sättet att inleda meningar förmedlas till
studenterna på olika sätt, däribland vid pm-handledning: ”Undvik att börja
meningar med men.”306 När ordet men inleder en mening i juridikstudenternas texter markeras eller stryks det ofta. Budskapet uttrycks ibland i textmarginalen:
LK: Undvik att inleda med ”men” [T1/3/225]
LK: Inled inte meningar med ”men” [T1/3/74]

Lärarnas norm anknyter här till en syn på men som meningsinledare som
man tidigare mötte hos språkvårdare. Lärarnas uppfattning skiljer sig dock
åt. En student på kursen Juridisk svenska som i ett pm fått kommentaren
”Undvik att börja med men” möter ett annat synsätt hos kursläraren: ”Håller
jag inte med om, lite ålderdomligt synsätt”.307 Vid ett kurstillfälle året därpå
kommer frågan upp och läraren uttalar sin ståndpunkt: ”Inte ens gammaldags
jurister skulle nog kritisera att man börjar med men.”308

305

I en undersökning av gymnasisttexter tillämpar Hultman & Westman (1977/1992:229) en
sådan norm: ”Vi har strävat efter att felmarkera allt som traditionellt räknas som språkfel. Allt
som en riktigt gammaldags och petig svensklärare skulle sätta fel på har vi därför markerat.” I
ett examensarbete vid lärarutbildningen framkommer i en enkät till svensklärare att 55 av 61
svarande anser att det är en del av svensklärarens uppdrag att vara normväktare (Malmkvist &
Nilsson 2006:24).
306
T1 pm-handledning 17.10.2002.
307
T1 kursen Juridisk svenska 20.11.2003.
308
T1 kursen Juridisk svenska 13.10.2004.
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I Att skriva juridik tas inte frågan om men som meningsinledare upp. Bokens författare använder men i början av en mening på några ställen.309 Att
det faktiska bruket i handboken här skiljer sig från den norm som kommer
till uttryck i lärarkommentarerna kan bero på att handboksförfattarna inte
reflekterat över just detta språkdrag. En annan anledning kan vara att handboken inte utgör någon juridisk text och att normen därför är friare.
I några få av de skrivhandböcker som jag gått igenom behandlas denna
normfråga. Författaren till Textens hantverk pekar på att hon själv i boken
följer ”en språklig regel som säger att det är fullt möjligt” att börja meningar
med men (Lindstedt 2002:103). Men som meningsinledare kommenteras inte
i Studentens skrivhandbok (Schött m.fl. 2007). Däremot används ordet i den
funktionen, bland annat i ett stycke som exemplifierar ”den perfekta akademiska texten” (s. 100). Inte heller i Uppsatshandboken (Strömquist 2006a)
kommenteras ordet, men författaren använder det i bland annat avsnittet
”Språklig korrekthet”.310 Strömquist har behandlat frågan i språkspalter.
Språkspalter i olika tidningar återspeglar oftast den rådande synen hos den
officiella språkvården, och i en språkspalt i Svenska Dagbladet är budskapet
tydligt: ”Den artificiella regel som säger att man inte bör börja en mening
med och (eller men för den delen) har i teorin för länge sedan förpassats till
de föråldrade och stelbenta skrivreglernas skräpkammare” (Strömquist
2000:99). Strömquist (2006b) menar att det är ”dags att en gång för alla
glömma sådana regler”. Som argument för den förändrade normen anförs att
och eller men som meningsinledare kan bidra till ”bättre flyt i texten”
(Strömquist 2006b).311
I Språkrådets frågelåda diskuteras frågan, och budskapet är till stor del
samstämmigt med Strömquists. En reservation kommer dock till uttryck:
Det är inte fel att ibland inleda en mening med och eller men. [---] Men meningsinledande men och och bör ransoneras.312

Språkriktighetsbokens författare tänker sig att föreställningen att man inte
bör inleda en mening med men bygger på övertolkningar av råd som före-

309

Inte heller i Riktig svenska (Wellander 1973) tas frågan om men som meningsinledare upp.
Wellander själv använder konstruktionen på några ställen, däribland på första textsidan i
boken (s. 2).
310
I Vetenskaplig metod (Ejvegård 2004:166) upptas ordet men bland ”Några vanliga ordfel”.
Kriteriet på det här ordfelet är dock inte så tydligt: ”Men är en samordnande konjunktion som
innebär att det som kommer efter men står i motsatsförhållande till det som kommer före men
[ej kursiverat]: Stryk alla onödiga men.”
311
Teleman (1979:150) menar att om lärare vill upprätthålla regeln att men inte får inleda en
grafisk mening kan det ”leda till spänning mellan faktisk norm och skolnorm”.
312
http://www.sprakradet.se/frågelådan (hämtat 21.12.2009). Språkrådets uppfattning i frågan
presenteras med samma lydelse i handboken Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin
m.fl. 2008:99–100). I en redogörelse för språkvårdens verksamhet är ”det går bra att börja en
mening med och eller men” ett av exemplen på typiska språkvårdsråd (Josephson 2004b).

188

språkar viss återhållsamhet. Den riktlinje som sedan förmedlas har en tydlig
skärpa:
För barn i tioårsåldern som ska lära sig enkel interpunktion kan det också
vara en användbar tumregel att inte börja en mening med och eller men. Men
för texter av mer avancerat slag än elvaåringsuppsatser måste den tumregeln
överges. (s. 348)

Juridikprofessorn Håkan Andersson (2004:42) intar ett liknande förhållningssätt till denna tumregel (i en artikel med skrivråd riktade till doktorander):
man får inte låsa sig vid diverse stilregler, vilka ibland uppfattas nästan som
om de vore lagstadgad grammatik. Det florerar en uppsjö av amatörmässiga
och löjliga småskoleregler, såsom att man aldrig får skriva ”man” eller att
man aldrig kan inleda en mening med ”och” eller ”men”. Men det kan man ju
visst!313

Vid pm-handledning eller i sina skriftliga textkommentarer ger juridiklärarna
ibland råd för utformandet av texter i form av kortfattade anvisningar. Flera
av råden är allmänna skrivråd som traderas av svensklärare eller andra skrivlärare eller i skrivhandböcker. Vissa av råden finns formulerade i Att skriva
juridik. Dit hör ”undvik siffror i början av en mening”.

7.3.6 Interpunktion
När det gäller bruket av skiljetecken är det oftast kommateringen som är
föremål för kommentarer. De principer som ligger bakom lärarnas markeringar och ändringar i studenternas kommatering är inte alltid tydliga.314 Att
skriva juridik (s. 65) slår fast att kommats funktion är att göra sammanhanget
i en text tydligare. ”Det betyder att gammaldags strikta grammatiska kommateringsregler kommit ur bruk.” Studenterna uppmanas att använda vad
som kallas ”tydlighets- eller behovskommatering”. Därefter görs ett påpekande som visar att den här frågan inte är enkel: ”Åsikterna om kommatering går vitt isär bland jurister så detta område är ett verkligt getingbo.”
Denna karakteristik speglar den variation mellan en friare och en mer strikt
norm för kommatering som finns bland de pm-rättande lärarna. Kanske förekommer det även krockar mellan olika ideal hos en och samma person.

313

Före det citerade avsnittet förmedlar Andersson ett budskap om vikten av korrekt språkbehandling: ”Självklart ska man inte tillåta sig ett felaktigt språkbruk, varför noggrann korrekturläsning är ett måste (man ska i alla fall skämmas rejält för de fel som ibland slinker
igenom – tillägger jag parentetiskt som gardering)”.
314
I Svenska skrivregler konstateras ”att det inte kan ges absoluta regler för när komma ska
användas”; kommatering är ofta ”en bedömningsfråga” (s. 179). Budskapet från läraren på
kursen Juridisk svenska (2004) är att det inte finns några regler för kommatering: ”Man sätter
in komma när man vill att läsaren skall göra en paus.”
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I några fall påtalas användningen av semikolon. Det gäller då att semikolon används i stället för komma före apposition [T1/2/218] respektive före
bisats [T1/2/14].

7.4 Textstruktur och disposition
Som svar på en lärares fråga om vad som är ett bra pm lyfter studenterna
fram en rad olika aspekter: röd tråd, disposition, enkelt, klart, innehållet,
språket, man vill tillföra nånting.315 Att kunna disponera en text är en grundläggande färdighet i allt skrivande oavsett på vilken nivå man befinner sig.
De studenter som kommer in på juridikutbildningen behärskar den grundläggande förmågan att få en text att hänga ihop, men när det gäller dispositionen av texter som skall skrivas i det nya akademiska sammanhanget finns
det aspekter av textbyggandet som lärarna behöver eller vill påpeka. Vid
flertalet av de RTG-träffar och handledningsmöten som jag bevistat har lärarna tagit upp frågan om dispositionen i studenternas texter. Utifrån en indelning i två typer av textpartier – beskrivande respektive analyserande – ger
en lärare en karakteristik av strukturen i akademiska texter:
Den klassiska akademiska dispositionen ser ut så här: Visa att den fråga som
ni ställer i början besvaras, och att det beskrivande används för att besvara.
Visa att allting i pm:et fyller en funktion.316

Osäkerhet i formuleringar förekommer ibland i partier där en student presenterar uppläggningen av texten. Följande mening av en T2-student framstår
som ett försök att leva upp till förväntningarna på struktur och innehåll i
texten: ”Avslutningsvis ska jag skriva ett slutord med en analys av det framlagda ämnet.” [T2/204]. Meningen ger ett stilistiskt osäkert intryck och formuleringen ”ska jag skriva” föranleder lärarkommentaren form. (en kommentar som förekommer sex gånger på tre sidor). Kommentaren till studentens beskrivning av syftet med texten i följande exempel tyder på att läraren
är mycket mån om pregnans i formuleringen:
Den huvudsakliga analysen kommer att svara på frågan om man kan se någon
form av maktdelning i det svenska statsskicket. LK: uttr [T1/2/100]

Lärarna förmedlar en norm för hur textstrukturen bör se ut: ”Viktigt att du
tänker på att väva in analysen.”317 Det följande exemplet visar hur en student
har tillägnat sig normen att ”väva ihop” och vidarebefordrar den till sin
kurskamrat.
S1: Vad ska man utesluta för att det inte ska bli så deskriptivt?
315

T1 pm-handledning 22.10.2003.
T1 RTG 14.12.2004.
317
T1 pm-handledning 18.11.2003.
316
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L: Det får inte bli en faktauppräkning och sedan analys.
S2: Väv ihop.
S1: Lite annat att skriva här än det man skrivit förut.318

I inskolningen i en akademisk disciplin ingår ibland en markering av skillnader i språkliga och textuella drag gentemot andra akademiska ämnen. Vid
pm-handledning kommenteras olika varianter av disposition på följande sätt:
Några som läst ekonomi: samla alla egna synpunkter på slutet. Jag vet inte
hur deras skrivuppgifter ser ut, de kanske har andra syften. Men jag tycker att
man ska väva ihop det.319
Samhällsvetenskaplig eller ekonomisk smitta. Det går inte att presentera juridiska problem på det sättet.320

En T1-students svar på enkätfrågan hur skrivförmågan har förändrats under
terminen indikerar att han uppfattat att det finns skillnader mellan olika akademiska ideal: ”Att frångå det akademiska skrivandet till viss del och skriva
mer juridiskt.” [EnT103/m78/42]. Studenten preciserar här inte vad det är
som behöver frångås, men i svaret på en annan fråga i enkäten framkommer
sådant som han anser skiljer sig gentemot andra akademiska ämnen: ”Att
argumentera själv, att ha en självständig syn i sitt PM, till skillnad från andra
akademiska ämnen där mer en genomgång av ämnet fordras.”
Hur studenter utvecklar en medvetenhet om mönster som skiljer akademiska discipliner belyses hos Freedman, Adam & Smart (1994). I ett inspelat
samtal i en grupp studenter som skriver en text tillsammans resonerar en
student om möjliga angreppssätt men avbryter sin tankegång med att fälla
följande yttrande: ”Oh, but that would make it into a marketing case.”
”Wrong course!” tillägger författarna (a.a. s. 205).
Skriftliga kommentarer som ingående tar upp den övergripande dispositionen i texten är relativt sällsynta i mitt material. Vissa lärare ger i slutkommentaren till en text övergripande råd för studentens skrivande. Råden
är inriktade på generella inslag i textbyggandet och relateras oftast inte till
specifika partier i texten:
Sträva vidare efter att bygga en text. Stycken och meningar, argument och
slutsatser måste hänga ihop så att läsaren enkelt kan följa med på vad du menar. Läs gärna Jensen/Rylander/Lindblom om meningsbyggnad. Ta till dig
råden där, så kommer det, med fortsatt träning att bli bra. [T2/146/slutk.]

Ett led i dispositionen av en text är skribentens innehållsliga avgränsningar,
som skall kunna motiveras. Motiveringen måste vara relevant; att hänvisa till
utrymmesskäl är ”inget riktigt bra skäl” [T1/3/105].
318

T1 pm-handledning 18.11.2003.
T1 pm-handledning 18.10.2004.
320
T2 pm-seminarium 23.2.2005.
319
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Röd tråd är en allmänt känd bild för sammanhanget i en text. När lärarna
vid olika typer av pm-genomgångar tar upp vikten av en bra disposition används den klassiska röda tråden ofta som illustrerande symbol. Några lärare
aktualiserar den uppfattning som studenterna kan ha om de textstrukturella
dragen i en berättelse: ”Få en röd tråd, en sammanhängande berättelse för
läsaren.”321
Läraren i följande exempel tänjer på bilden av den röda tråden och vill
förmodligen illustrera sitt budskap på ett sätt som blir talande för studenterna:
S: Den röda tråden – hur viktigt är det?
L: Jätteviktigt. Den kan i alla fall vara ljusrosa. Man kan göra den rödare genom att i början redogöra för uppläggningen.322

Rubriksättningen är ett medel i dispositionen av en text. Vid individuell
handledning på termin 1 använder en lärare bilden av den röda tråden när
hon ger råd om hur rubriker skall utformas: ”gärna längre så att de säger
någonting. Så att läsaren får den röda tråden.”323
En norm för rubriksättning som de nya juridikstudenterna skall ta till sig
formulerar en student på följande sätt vid pm-handledning: ”Och man får
inte ha frågor.”324 ”Undvik frågetecken i rubrik”, skriver en pm-bedömande
lärare [T1/2/44], och samma budskap – att rubriker inte skall vara ”frågande” – förs fram vid RTG.325 Normen finns inte tydligt uttryckt i Att skriva
juridik men utgör kanske en variant av den norm som anger att någon dialog
mellan rubrik och efterföljande text ”absolut inte” skall förekomma (Att
skriva juridik s. 102). Skrivboken (Strömquist 2005a:132) har en annan syn
på frågeformade rubriker: ”Knepen att formulera slagkraftiga och intresseväckande rubriker är många. Man kan ställa en fråga (det aktiverar alltid
läsaren)”. I Att skriva juridik (s. 103) formuleras en grundregel för kopplingen mellan rubrik och brödtext: ”den efterföljande texten […] skall kunna
läsas helt oberoende av rubriken”.326 Samma regel förmedlas vid pm-handledning på termin 1: ”Man ska inte fortsätta efter rubriken.”327
En kategori påpekanden om styckeindelning gäller brister i markeringen
av nytt stycke (indrag). En annan kategori är de kommentarer som vill få
studenterna att förstå vikten av en genomtänkt styckeindelning. En del sådana kommentarer innehåller inga konkretiserande anvisningar: ”Tänk på hur
321

T1 RTG 13.12.2004.
T1 pm-handledning 18.11.2003.
323
T1 pm-handledning 18.11.2003.
324
T1 pm-handledning 18.11.2003.
325
T1 RTG 12.11.2003.
326
Regeln förmedlas också i Skrivboken (Strömquist 2005a:131): ”text och rubrik ska vara
självständiga textenheter”.
327
T1 pm-handledning 12.10.2004. Lärarens yttrande föranleds av en fråga från en student:
”Får vi skriva så i rubriken?”
322
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ni gör styckeindelningen.”328 Andra kommentarer innehåller ett visst mått av
vägledande råd: ”Var finns din styckendelning? Ett stycke = ett argument,
därefter ett tydligt INDRAG och ett nytt stycke.” [T1/2/15/slutk.].
Ibland är råden relaterade till textelement som används i vetenskaplig
text: ”Försök att arbeta in fotnotstexten i brödtexten” [T1/2/173]. Allmänvetenskapliga respektive disciplinspecifika anvisningar kan vara nära relaterade: ”Undvik långa citat av lagtext” [T1/3/137] är ett budskap till juridikstudenter. Även studenter i gemen uppmanas ofta att undvika långa citat ur
sina källor.
En del lärare betonar vid pm-genomgångar extra tydligt betydelsen av
precision i textbyggandet. Hanteringen av stycken är då ett viktigt inslag:
Se till att allt som finns i er framställning tjänar ert syfte. Se till att allting har
en logisk plats i framställningen. Smidiga övergångar mellan avsnitten. Försök att finslipa den metoden. Logisk följd i stycken och mellan stycken så att
läsaren förstår tidigt vart det hela är på väg.329

Det finns i skrivråden till juridikstudenterna en spänning mellan olika ideal
när det gäller läsarens roll i texten. En lärare förmedlar vid pm-handledning
budskapet att dialogiskhet i förhållande till läsaren skall undvikas:
L: Du ställer ofta frågor och sen svarar. Jag reagerar lite på det. Man får lite
dialogkänsla.
S: Måste man inte ha en frågeställning?
L: Jo, men det behöver inte avslutas med ett frågetecken.
L: Akta sig för att vara för dialogisk i förhållande till läsaren i juridiska texter.330

Varningen för att vara för dialogisk kan verka kollidera med andra råd som
lärare ger när det gäller dispositionen av texterna:
Ta läsaren i handen och tala om vad som ska hända.331
Otroligt viktigt med tydligheten, att ni för logiska resonemang, redovisar alla
era tankeled. Tala om för läsaren målet för det skrivna.332
Att läsaren förstår varför ni tar upp [det ni gör]. Länka ihop stycken med
övergångar. Byta plats på meningar och stycken för att få en så logisk följd
som möjligt. Ni har lagt ner väldigt mycket tankemöda på det. Var så pedagogiska som ni bara kan när ni förklarar för läsaren.333

328

T1 RTG 12.11.2003.
T2 pm-seminarium 7.5.2004.
330
T1 pm-handledning 12.10.2004. Strömquist (2006a:19) kommenterar i Uppsatshandboken
läsartilltalets stilistiska prägel: ”Observera att språket i den bok som du läser i just nu inte är
utpräglat vetenskapligt utan snarare populärvetenskapligt, bland annat på grund av det direkta
läsartilltalet.”
331
T1 pm-handledning 22.10.2003.
332
T1 RTG 14.12.2004. Läraren illustrerar med en skiss på tavlan.
333
T1 RTG 14.12.2004.
329
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När vikten av en tydlig textstruktur skall betonas beaktas läsarperspektivet
uttryckligen: Det verkar dock främst avse att nödvändiga led i en argumentation inte får utelämnas.

7.5 Sakinnehåll
I fokus för min avhandlingsstudie står juridiklärarnas språkliga kommentarer. Jag är inte inriktad på att studera sakinnehållet i studenternas texter, men
när den språkliga pregnansen är så viktig som i juridiken är det ofta svårt att
särskilja brister i formuleringar och brister i innehållet. Vissa iakttagelser
kring lärarnas kommentarer till innehåll är viktiga att lyfta fram.
Det är ofrånkomligt att studenter som är nya i ett ämne har innehållsliga
brister i sina texter. Många innehållskommentarer utgörs av frågetecken eller
frågor som Vad menas?. Ett tydligt sätt att påtala sakfel är när läraren använder ordet nej.334 Kommentarer som direkt påtalar ett sakfel är mindre
vanliga än sådana kommentarer som på ett mildare (och ibland otydligare)
sätt ifrågasätter det som studenten för fram:
LK: Det här är inte rätt! [T1/3/140]
LK: Jo! Se praxis. [T2/184]
LK: Men, är det verkl. 2 st?! [T1/3/88]
Reklam publiceras fortfarande till övervägande del i tryckt skrift. LK: Jaså?
[T1/3/118]

Kommentaren nej behöver dock inte signalera sakfel. I följande exempel är
problemet studentens olämpliga formulering:335
Kommersiell reklam har då ansetts falla utanför TF:s exklusivitet som straffoch processlag LK: Nej! Utanför TF, som är exklusiv. [T1/3/118]

I några fall ger läraren en kommentar som inte pekar ut sakfel men som tydligt visar att studentens utsaga inte har tillräcklig halt. En T4-student skall
kunna åstadkomma en mer pregnant definition av brott än den följande:
Med brott menas att en person bryter mot fastställda, demokratiskt stiftade
lagar. LK: enligt vem? flummigt! [T4/10]

En fråga som kopplar samman sakinnehåll och textstruktur gäller relevansen
i det som en student väljer att behandla, något som ibland aktualiseras i lärarkommentarerna: ”Relevans?”; ”Är detta relevant?”; ”Motivera: relevans
under denna rubrik?” Vad som är relevant är avhängigt av textens sammanhang och syfte. I följande exempel är det oklart vad det är som främst utlöser
334
335

I text T2/75 använder en lärare kommentaren nej fem gånger.
Kommentaren har då inte förts till kategorin innehållskommentarer.
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lärarkommentaren relevans: ”Det har debatterats mycket i tidningarna om
preskriptionstiden i Sverige nu.” [hela meningen understruken, T1/3/205].
Är det som diskuteras i tidningarna inte relevant i sammanhanget, eller hör
frågan om preskriptionstid inte hemma i en text som behandlar retroaktiv
lagstiftning?
Frågor som varför, vilken, hur, vad menas, i vilken mening, är det möjligt
gäller innehållsliga oklarheter. I det följande exemplet förefaller syftet med
lärarens fråga vara att få studenten att inse resonemangets bristande koppling
till de frågeställningar som skall behandlas inom ramen för detta juridiska
pm. Pm-ämnet är ”Andrahandsuthyrning av bostad”.
Om verkligheten stämmer överens med de vackra idealen /LK: ordv/ kan
dock sannerligen diskuteras – samlas inte storstadseliten ofrånkomligen i vissa, vackrare, områden? LK: Vad menas? [T2/79]

Studenten antyder kritik mot bostadssegregation, men det är inte den typen
av resonemang som skall presenteras i utbildningens pm-genre. Läraren bemöter dock inte studentens genreförsök på något direkt sätt. Genom påpekanden i slutkommentaren blir studenten uppmärksammad på att det nödvändiga stödet i rättskällor brister:
LK: Resonemangen bör utvecklas och klargöras med stöd i rättskällor, avgränsning med tyngdpunkt på de centrala delarna. Se över språket! Undvik
talspråk och alltför värdeladdade ord. [T2/79/slutk.]

Juridik handlar till stor del om att kunna identifiera rättsliga problem och
göra bedömningar utifrån tillämpliga rättsliga regler. Man måste ha juridiskt
giltigt stöd för sina påståenden och ställningstaganden – ett grundvillkor i
den juridiska profession som studenterna skolas in i. Vikten av denna grundläggande förmåga blir studenterna påminda om genom lärarkommentarer
och vid pm-handledning. Kommentaren ”stöd” förekommer ofta i de nya
juridikstudenternas texter.

7.6 Slutkommentarer – fokus och budskap
I en sammanfattande kommentar till ett pm kan läraren föra fram sina viktigaste synpunkter. Jag använder benämningen slutkommentar eftersom läraren nästan alltid placerar kommentaren efter texten. En lärare i mitt material
skriver sin sammanfattande kommentar på försättsbladet. Hon använder
rubriker, samma på alla pm. I min studie varierar utformningen av slutkommentarerna. Exempelvis införs år 2003 en blankett med givna rubriker för
alla pm-rättande lärare på termin 1.
När en markering inne i en studenttext inte åtföljs av någon kommentar
kan problemet bli belyst i lärarens slutkommentar, och det gäller då för studenten att applicera budskapet i slutkommentaren på konkreta formuleringar
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i texten. ”Försök att inte krångla till språket” är de inledande orden i en slutkommentar. Det budskapet behöver skribenten koppla till exempelvis formuleringen ”framlägga en deskription” som läraren strukit under på textens
första sida [T2/279].
Lärarna utnyttjar inte alltid möjligheten att i slutkommentaren belysa sådant som bara kunnat antydas i kommentarerna i själva texten. I ett pm där
kommentaren ordval återfinns 21 gånger skulle ordvalstemat kunnat fördjupas i slutkommentaren. Den bedömning som ges där – under rubriken
”Språklig kvalitet (Korrekt och lättläst språk)” – ger inte mycket vägledning:
”Se PM m. noteringar bl.a. ordval, uttryck etc. Eftersträva stringens och tydlighet.” [T1/2/275]. I en studie av gymnasisttexter konstaterar Hultman &
Westman (1977/1992:227) att slutomdömen ofta är ”svepande och allmänna”.
I avsnitt 7.6.1 och 7.6.2 sammanfattar jag några drag i slutkommentarerna
och tar då främst upp hur lärare kommenterar brister och utvecklingsmöjligheter. Eftersom alla referenser i dessa avsnitt gäller slutkommentarer anger
jag inte det vid varje pm-referens.

7.6.1 Kommentarer till språkliga brister
En del slutkommentarer visar på ett tydligt sätt vilka språkdrag i studenternas texter som är problematiska. Följande kommentar till en T1-text utgör
avdelningen Språklig kvalitet i en blankett (66 ord av totalt 193):
Ditt språk är bristfälligt. Tänk speciellt på det följande:
Varje mening SKALL ENBART INNEHÅLLA EN tanke.336 Därefter blir det
dags för en punkt och en ny mening. För tillfället är dina meningar väldigt
långa och krångliga – svåra att förstå.
Många svåra/felaktiga syftningar, undvik detta, den, det (bidrar till missförstånd)
Svårigheter i ordföljd och i meningsbyggnader (s. 2, 3, 4)
SÅ (ordet) hör inte till juridiska texter. [T1/2/209]

Oklar syftning är ett återkommande mönster i studenternas texter, och läraren tar här upp problemet med pronomen som detta, den och det. Budskapet
om ordet så framgår tydligt genom lärarens generalisering (se vidare avsnitt
8.4.4).
Brister i formalia kan behöva påpekas. Nedanstående slutkommentar (en
blankett med tre delar, totalt 88 ord) visar att T1-studenten i sitt PM 3 till
336

Synsättet att en mening inte skall innehålla mer än en tanke framkommer ibland i skrivhandböcker. Vad som skall räknas som en tanke är inte självklart. En informativ och intressant mening kan uppfattas innehålla åtminstone två tankar som relateras till varandra. Det som
kan ses som en tanke kan behöva specificeras eller nyanseras. I vetenskaplig text sker en
sådan tankefördjupning inte sällan i samma grafiska mening.
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största delen lever upp till en önskvärd standard när det gäller tekniskformell utformning. Skribenten har dock tydligen ännu inte tillägnat sig den
huvudregel som i Att skriva juridik (s. 69) inleder avsnittet om att hänvisa till
författningstext: ”man hänvisar till lagar och andra författningar inne i den
löpande texten och inte i noterna”. Läraren har också synpunkter på argumentationen och stilen i texten.
Teknisk utformning (+ noter, källförteckning m.m.)
Snyggt och tekniskt skickligt utfört PM! Bra! Notapparat och källförteckning
mycket prydliga, men märk att hänvisningar till lagrum vanligtvis läggs in i löptexten, inte i fotnoter.
Språk, argumentationsteknik
Ge akt på att inte krångla till språket i onödan! Du har bitvis så stel meningsbyggnad att innebörden försvinner. Argumentationstekniskt behöver du öka tydlighet, struktur och nyansering. God juridisk argumentation är mångsidigt belysande, detaljerad och ganska känslokall.
Innehåll, disposition
Generellt sett har du förstått ämnet. Du ger det emellertid en grumlig behandling.
Det blir splittrat och löst, mycket på grund av språket och argumentationen.
[T1/3/26]

När en students språk (eller sakinnehållet) uppvisar stora brister kommenteras det oftast på ett tydligt sätt. De följande exemplen härrör från sju olika
lärare, tre på termin 1 och fyra på termin 2 (jag anger här inga kodnummer).
Språkligt stora brister. Du skriver onödigt komplicerat o behärskar det inte
alls. Du måste förenkla o vara mycket noga med hur du uttrycker dig. Det
bristfälliga språket gör att själva resonemangen blir svårbegripliga eller helt
felaktiga. Tag hjälp av kamrater för noggrann korrekturläsning. Dispositionen
är OK, men valet av inriktning bör motiveras. Källhanteringen är bristfällig –
du påstår en hel del utan att ange stöd – detta måste förbättras. Jag måste vara
ärlig o säga att jag inte begriper texten tillräckligt väl för att säkert kunna avgöra om någon analys finns, men sakbehandlingen av kopplingen domstolarnas roll – rättsfallstolkning – prejudikat är så pass bristfällig att stora förbättringar måste till för att analysen i PM 3 skall bli bra. Du behärskar inte ämnet
tillräckligt väl nu, så här finns stora möjligheter till förbättringar. [T1/2]
Språkligt stora brister, du måste se över ditt sätt att formulera dig – försök
vara enkel o rättfram i språket – det tillkrånglade blir lätt fel. Dispositionen är
OK, men du motiverar inte valet av inriktning. Avsnittet om rättsfallstolkning
är rätt långt o kunde delas in i mindre del-avsnitt. Källhanteringen är mycket
bristfällig – du påstår saker i nästan varje stycke som du inte anger nåt stöd
för. Inte acceptabelt. Vidare tycks du ha missuppfattat eller övertolkat vissa
uttalanden i doktrinen (t ex tydliggörandet av effekter = prejudikat som formalitet i Sv.) Läs noga. Analysen har pga ovanstående också brister – det blir
svårbegripligt, illa underbyggt o ibland fel/missvisande. Du bör försöka ta
saker i ordning, göra klart för dig vad som är lagtolkning/rättsfallstolkning o
försöka ta fram några (2–3) teman som du kan diskutera kring på ett sammanhållet sätt. [T1/2]
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Du måste arbeta MYCKET MER med språket. Denna nivå är INTE godtagbar. [T1/3]337
Språkligt finns klara brister: meningsbyggnadsfel, underliga uttryck, slarvfel,
m.m. [T1/3]
Dina språksvårigheter är ett faktum. Fortsatt hårt arbete är ett måste när det
gäller din skrivna svenska. Jag har av tidsskäl i denna text koncentrerat mina
anteckningar i detta hänseende till de första två sidorna. I sak alltjämt för beskrivande men med en viss uppryckning. [T1/3]
Jag anar att du har en förmåga att problematisera, och att du faktiskt skulle
kunna prestera ett fullgott arbete. Av någon anledning har du dock inte gjort
det denna gång. [T2]
Texten saknar inledning och avslutning och är däremellan ytterst osjälvständig. Uppgiften är inte att omformulera/skriva av det som sägs i kurslitteraturen! Jag kan av detta skäl inte uttala mig om språket i texten. [T2]
Framställningen är full av slarviga och ofullständiga meningar som tillsammans med sakfelet i avslutningen gör det svårt att bedöma hur mycket du förstått. Du måste kontrollera din text bättre, de språkliga oklarheterna går ut
över innehållet. Det ger dessutom ett slarvigt och oseriöst intryck.[T2]
Texten ger intrycket att författaren haft bråttom – den saknar fokus, riktning,
lugn och sans. Språket är slarvigt, källhanteringen under all kritik och sakfelen är på tok för många. Skrivandet måste få ta tid och merparten av tiden bör
läggas på inläsning, funderande och strukturerande. [T2]

De två första exemplen är hämtade från PM 2 på termin 1. Där påpekas stora
brister i den grundläggande metoden att åberopa stöd för påståenden. En del
av de språkliga bristerna har sin grund i att studenten ifråga försöker använda en komplicerad stil som hon eller han inte behärskar. I flera av slutkommentarerna framhävs dessutom uppfattningen att studenten har varit slarvig.
Kontroll, korrekturläsning och hårt arbete är medel som dessa studenter rekommenderas för att kunna förbättra den språkliga kvaliteten.
Även i texter från termin 3 kan det finnas många språkfel. Följande sammanfattande omdöme visar vad som kan vara kvarstående problem:
Du bör tänka på hur du formulerar dig. Pm består av talspråk med åtskilliga
språkliga fel såsom olämpliga ordval, tautologier, syftningsfel, stavfel och
undermålig meningsbyggnad. [T3]

7.6.2 Vägledning om skrivutveckling
En intressant fråga i studiet av slutkommentarer till juridikstudenternas pm
är huruvida lärare placerar in den aktuella texten i studentens skrivande som
en fortgående process under utbildningen. Det faktum att studenterna på
termin 1 skriver tre pm om samma ämne ger de bedömande lärarna möjlig337

Textens skick gör att man frågar sig om det är en ofärdig version som studenten lämnat in.
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het att göra kopplingar mellan aktuell text och olika aspekter av skrivutveckling.
En lärare i mitt material ger regelbundet kommentarer som knyter tillbaka
från PM 3 till PM 2 på termin 1 eller som på annat sätt pekar på en utveckling:
I sak upplever jag att du ansträngt dig än mer än inför PM 2. Texten är trots
allt starkare. Mest glädjande är att den är självständig. [T1/3/149]
Vissa språkliga svagheter, men en text som andas ambition och växande juridisk förmåga. [T2/16]

En annan av lärarna visar tydligt sin entusiasm när hon är positiv till studentens resultat:
Mkt. bra. En otrolig uppryckning vad gäller precision o språkton. [T1/3/
115]338

Ibland anvisar läraren utvecklingsmöjligheter, ger ett tydligt råd eller hänvisar till handboken Att skriva juridik för fördjupad vägledning:
ytterligare noggrannhet kan höja ytterligare en nivå. [T1/2/284]
Språket är inte bra som det ser ut nu, men genom att läsa mkt juridisk text
samt ständigt öva sig i att skriva juridik kan dessa problem arbetas bort. En
eller flera noggranna korrekturläsningar kan också vara till stor hjälp. [T2/4]
Sträva vidare efter att bygga en text. Stycken och meningar, argument och
slutsatser måste hänga ihop så att läsaren enkelt kan följa med på vad du menar. Läs gärna Jensen/Rylander/Lindblom om meningsbyggnad. Ta till dig
råden där, så kommer det, med fortsatt träning att bli bra. [T2/146]

Den utveckling som läraren pekar på går vid något tillfälle i negativ riktning.
Läraren lyckas dock att trots det förmedla en positiv förhoppning. Även i de
två sista exemplen nedan följs kritik av uppmuntrande ord:
Språkligt sett noterar jag att PM:n inte riktigt håller samma kvalité som senast. Det är lite väl många satsradningar och felsyftningar för att det skall
vara bra. Det kommer du dock snart att slipa bort och då kommer det att se
fint ut. [T1/3/286]
Sammantaget leder detta till att framställningen inte håller måttet, men jag
kan ändå avsluta denna tämligen hårda kommentar med att säga att jag är
övertygad om att du nästa gång, med små medel, kan höja kvaliten på din text
avsevärt. [T2/113]
Språket helt OK, även om mkt handlar om att referera lagtext, vilket bör vara
rätt lätt. Behöver dock ”slipas” för att bli riktigt bra. Dispositionen är bra –
kanske kunde de deskriptiva avsnitten ha kortats ned rätt mkt – de är lite
onödigt långa. Källhanteringen är inte bra – inga källor alls – detta måste förbättras till nästa PM. Sakbehandlingen är OK (något lite missvisande påstå338

Texten får 12 poäng av 12 möjliga. Det finns dock en varning förknippad med lärarens
positiva inställning: ”Var vaksam så att du inte glider iväg till en ’för hög’ nivå.”
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ende) o analysen är bra. Du har lagt en bra grund för fortsättningen.
[T1/2/192]

Kommentarer där studenttexten ses som en del i ett fortgående skrivande
förekommer dock sparsamt. I slutkommentarerna finns ett fysiskt utrymme
för lärarna att ge vägledning om hur studenten kan arbeta vidare. Slutkommentarerna i mitt material innebär dock oftast i första hand en beskrivning
av brister.

7.7 Sammanfattning
I kapitlet har jag redovisat exempel på lärarkommentarer till en rad språkdrag på olika nivå i studenternas pm. Jag har därigenom velat belysa vad det
är lärarna kommenterar, hur deras kommentarer är utformade och hur budskapet i kommentarerna förhåller sig till olika handböcker i språkriktighet
och stil.
Ibland markeras konstruktioner som bryter mot strikta språkriktighetsnormer i den juridiska praktikgemenskapen, exempelvis i fråga om grammatisk kontra semantisk kongruens. En särskild grupp felaktigheter utgör brotten mot formaliaregler för vetenskaplig text. Källhänvisningar och fotnoter
skall vara korrekt utformade. På juridikutbildningen betonas starkt vikten av
att följa formaliaregler.
Kommentarer till meningsbyggnad hör inte till de vanligaste kategorierna,
men de är intressanta och visar att det kan vara svårt för lärare att sätta fingret på syntaktiska brister. Skribentens förmåga att forma smidiga meningar
är dessutom av betydelse för hur texten uppfattas mer generellt. Jag har därför behandlat den här typen av kommentarer relativt utförligt. Problemen i
studenternas texter kan gälla ofullständig meningsbyggnad eller rörig struktur. Andra brister som aktualiseras är satsradning och ordföljd som skapar
otydlighet. Studenterna får ibland rådet att undvika bisatskonstruktioner,
men underordnade satser (på flera nivåer) är inte ovanliga i de textmönster
man möter i kurslitteraturen.
Förvånansvärt få kommentarer rör den mer övergripande strukturen i texten. Vid pm-handledning påpekas dock dispositionens betydelse, bland annat
med hjälp av den kända metaforen röd tråd. Lärarna ger mycket sällan
kommentarer som mer direkt har att göra med hur texten fungerar i förhållande till genrekrav och tänkta mottagare.
Jag har i det här kapitlet också beskrivit de slutkommentarer där läraren
sammanfattar sin bedömning av en studenttext. När det finns stora språkliga
brister i en text påtalar läraren det, ofta på ett tydligt sätt. Däremot förekommer det inte så ofta att lärarna ger utförliga råd om vad en student kan göra
för att komma vidare i sitt skrivande.
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8 Budskap i skrivundervisning och
lärarkommentarer – precision, klarhet och
enkelhet

I kapitel 7 har jag redogjort för innehållet i lärarnas textkommentarer på
olika nivåer av ett textbygge. Inledningsvis i detta kapitel, avsnitt 8.1, lyfter
jag fram precision som den överordnade normen i den vägledning i skrivandet som studenterna tar del av. I kapitlet behandlar jag också de språkdrag
som lärarna oftast berör i sina kommentarer i början av juridikutbildningen:
ordval och stil. En viktig beståndsdel av ordvalet i ett akademiskt sammanhang är termer och begrepp. Begreppsanvändning berörs i avsnitt 5.1.
I avsnitt 8.2 ger jag exempel på hur juridiklärarna använder kommentarerna ordval och uttryck. Därefter behandlar jag en rad stilistiska aspekter
och tar upp språkdrag som juridikstudenterna skall lära sig att hantera med
stilistisk precision (avsnitt 8.3).
Strävan efter precision skall förverkligas på olika nivåer i texten. I avsnitt
8.4 belyser jag hur denna strävan kan yttra sig vid olika typer av ordval.
Ändringar som lärarna gör i studenternas texter tjänar ofta syftet att visa hur
precisionen och stringensen kan ökas. Några typer av sådana ändringar exemplifieras i avsnitt 8.5.
I avsnitt 8.6 tar jag upp den viktiga frågan om vilken inverkan som språket i de juridiska källorna utövar på studenternas språk. Av vikt är också hur
idealen klarhet och enkelhet kommer till uttryck i skrivhandledningen på
utbildningen. Budskapet om enkelhet är dock inte entydigt (avsnitt 8.7).
I kapitlet anknyter jag till vittnesbörd från studenter om hur de uppfattar
utbildningens språkliga budskap och om hur deras språk har förändrats under
juridikutbildningen. Det som framträder är en komplex språklig inskolning.

8.1 Precision som överordnad norm
Precision är ett ideal i all vetenskaplig verksamhet. Att språket i vetenskapliga texter skall utmärkas av precision är ett budskap som återkommer i
många uppsatshandböcker. I Uppsatshandboken (Strömquist 2006a:19) anges precision som ett av tre överordnade krav; de andra är överskådlighet
och koncentration. I en annan handbok för uppsatsskrivande studenter (Jarrick & Josephson 1996:24) anges precision, koncentration och organisation

201

som grundläggande stilkrav för vetenskaplig prosa.339 Det är rimligt att uppfatta skrivhandböckernas budskap som uttryck för en allmänvetenskaplig
skriftpraktik, och normen precision kan därför knytas till normlager II.
Språklig precision är i ännu högre grad än i akademiska ämnen överlag ett
krav i juridiken, varför precisionsnormen använd fullt ut blir styrande för
normlager III. Precision presenteras av en lärare vid en pm-genomgång på
termin 1 som ett av tre ”honnörsord” som karakteriserar det förhållningssätt
som studenterna skall inta i sitt skrivande. De andra honnörsorden är av liknande art: stringens och noggrannhet.340 Studenterna får några pregnanta ord
från Dag Hammarskjöld på vägen: ”Det som inte kan sägas på en halv sida
förtjänar inte att sägas.” Vikten av precision och tydlighet är ett stående tema
vid pm-genomgångar på termin 1:
Man kan inte nog understryka vikten av tydlighet och självständighet.
Tydlighet och precision är A och O, överordnat allt annat.341

Strävan efter precision är ett viktigt led i juridikstudenternas tillägnande av
en vetenskaplig och juridisk stil. Skärpningen av studenternas juridiska tänkande går hand i hand med skärpningen av den språkliga observansen. Här
kan påminnas om den lärarreplik som står som ett inledande motto för denna
avhandling: ”Väg varje ord på guldvåg, som Högsta domstolen.”342 Jag vill
framhålla att det inte går att på ett objektivt sätt avgöra graden av precision
hos ett språkdrag eller en formulering. Det som är intressant är att syftet med
många lärarkommentarer uppenbarligen är att få studenterna att uttrycka sig
mer precist.
Normen om tydlighet och precision inpräglas i juridikstudenterna vid pmhandledning och genom lärarnas skriftliga kommentarer. Lärare kan på ett
tillspetsat men skämtsamt sätt visa hur ogenomtänkta formuleringar kan leda
till oklara syftningar och oavsedda tolkningar:
”Fria val innebär att man kan rösta på vad man vill” – inte träd eller hundar.343

Till de språkliga budskap som framförs i Tolkning och tillämpning (Melander & Samuelsson 2003:69) hör att jurister är ”känsliga” för textens nyanser.
Studenterna uppmanas att göra det till sin uppgift att ”uppöva en sådan känslighet”.344
339

Se även t.ex. Ekengren & Hinnfors 2006:108 och Hartman 2003:76.
T1 RTG 12.12.2002. Läraren förklarar att stringent betyder ”återhållsam” och att det handlar om att ”ta upp argument som är relevanta för ens slutsats”.
341
T1 RTG 12.11.2003 respektive 11.11.2003.
342
T2 pm-seminarium 7.5.2004.
343
T1 RTG 12.12.2002. Enligt läraren kom exemplet från en studenttext.
344
I Tolkning och tillämpning presenteras en övning som är tänkt att öva upp känsligheten
(s. 69): ”Vrid och vänd på formuleringarna” i en vers i en vald dikt. ”Forma argument för och
emot olika tolkningar och utvärdera dessa argument. [---] Försök att ordna argumenten i ett
340
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De krav på precision som förmedlas i juridikutbildningen (och som kan
formuleras med varierande benämningar och honnörsord) gäller olika språkliga nivåer och olika aspekter av skrivandet, från övergripande innehållsliga
val till precision i ordval och ordformer:
Nyansering och stringens saknas i argumentationen [T1/3/276/slutk.]
Fundera över varje påstående om det bör vara med. [---] Om man byter ut
några ord kan det bli betydelseglidningar: torde och borde.345

Flera väsentliga delar i de språkideal som förmedlas i juridiklärarnas textkommentarer fångas in när T1-studenter i enkätsvar sammanfattar vad de har
lärt sig av skrivandet på termin 1. Vikten av precision framträder tydligt i
studenternas bild av hur deras språk har förändrats. Ökad precision och noggrannhet framstår ofta som något värdefullt som studenterna tillägnat sig:
Till det bättre! Främsta skillnaden har varit noggrannheten vid ordval, meningsbyggnad, disposition och källhantering. [EnT103/m82/51]
Blir mer noga med små språkdetaljer. Lär sig vikten med att tänka efter väldigt noga när man formulerar en mening. [EnT103/k82/73]
Skrivförmågan har utvecklats, har varit mkt lärorikt. Lärt sig att vara noggrannare med detaljer och andra ”små” språkfel. Lärt sig bättre att skriva juridiskt, sorterat bort skönlitterära formuleringar och dyl. [EnT103/k84/41]
Jag har lärt mig och utvecklats mycket. Jag har lärt mig att skriva klart och
enkelt och att inte ha så många syftningsfel. [EnT103/k/3]
Den språkliga precisionen har utvecklats. (Minskad användning av mångtydiga ord etc). Den juridiska svenskan skiljer sig från det ”vanliga” språket
och sådana skillnader tar tid att ta till sig. [EnT103/k84/43]

En uppsaliensisk juridikprofessor med rötter i Skottland, Iain Cameron, menar att det finns ett krav på ”extrem precision” och att detta krav får konsekvenser för personer med annat modersmål än svenska:
Juridik är en mycket nationellt (troligen den mest nationella) inriktad disciplin. Kravet på extrem precision i språkanvändning gör att disciplinen lätt blir
stängd för den som inte behärskar det nationella språket väl. (Cameron
2005:11)

Det är dock viktigt att notera att precision och klarhet inte är ett allenarådande ideal i juridisk språkbehandling. En av juridiklärarna i min studie påpekar
att kravet på precision inte skall överdrivas. Hon menar ”att det delvis är en
myt att jurister skall skriva klart”:

skriftligt tolkningsresonemang. [---] Argumentera så övertygande som möjligt för den tolkning du föredrar. Var sträng mot dig själv. Sök överföra känslan från denna övning till juridikstudierna.”
345
T1 RTG 15.11.2002.
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Exempelvis kan det finnas klara poänger för en advokat att vara subtilt otydlig i vissa sammanhang och verkligt entydig i andra. Det viktiga är inte att
skriva klart, utan att skriva klart när man vill skriva klart!346

Ett problem med den betoning av precision som karakteriserar juridiklärarnas rättningsnorm är att det bestående intrycket hos studenterna kan bli att
det som påpekats bara är detaljer. I de följande enkätsvaren – som kommer
från studenter på termin 4 – kritiseras lärares detaljpåpekanden:
Angriper för mycket på småsaker [EnT404/m82/12]
Anmärker mest på stavfel. [EnT404/9]
Responser avseende stavfel, meningsbyggnad etc är ganska meningslöst,
skulle hellre se att kritiken riktades mot den juridiska argumentationen, frågeställningar etc. [EnT404/k78/21]

En del studenter intar ett förhållningssätt visavi lärarnas textkommentarer
där de tar till sig budskapet samtidigt som de har en distans: ”Läst igenom
och försökt följa råden (även om jag personligen inte håller med om allt det
som sägs.)” Studenten önskar kommentarer som inte är ”så detaljerade, snarare övergripande”. ”Små detaljer i språket handlar ofta om tycke och smak.”
[EnT104/79/JS14].
I en vidare förståelse av precisionens betydelse kan juristens språkbruk
ses som bärare av kvaliteter i den juridiska professionella verksamheten –
kvaliteter som juridikstudenter skall beakta. Melander (2006:26) pekar på
hur läsare kan uppfatta slarvfel ”som uttryck för nonchalans och bristande
ambition”:
Och för den färdige juristen finns det få saker som förtar medarbetares, klienters och den juridiska omvärldens intryck av dig så mycket som om du upplevs som slarvig.

8.2 Kommentarer som rör ordval, uttryck och stil
När kommentarerna ordval och uttryck används är det uppenbart att läraren
vill fästa studentens uppmärksamhet på det språkliga uttrycket. Jag har inte
kunnat urskilja någon tydlig skillnad i innebörden hos de två kommentarerna, utan valet kan avgöras av antalet ord som markeras. Uttryck avser fraser,
från ett par ord till längre markeringar som i följande fall: ”Angränsande
346

E-post 31.8.2009. Ett ifrågasättande av precisionsnormen finns också hos Mellinkoff
(1963:290, 295) som riktar en udd mot juristers proklamerande av precision som norm: ”The
standard answer to any criticism of the language of the law is that this language is precise.
[---] On both sides of the Atlantic respected lawyers spread the gospel of precision. [---] The
word precise is itself as loose as water, and this paradox has helped to keep alive the dogged
belief of lawyers in the precision of their language.” Mosesson (1986:33) argumenterar för att
användning av språkligt oklara formuleringar utgör ”ett sätt att åstadkomma att juridiken kan
fylla sina funktioner”.
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problematik till ämnet grundlagsändring tycks kopiös, en avgränsning i ämnet blir tyvärr ett måste.” [T1/2/227]. En del lärare använder kommentaren
ordval även vid flerordsuttryck: arbeta upp, bringa klarhet, stryka på foten
[T2/79].
I den lista över nomenklatur som använts på termin 1 beskrivs det språkbruk som föranleder lärarnas kommentarer ordval och uttryck med samma
övergripande formulering:
Uttr.
Ordv.

Märkligt uttryck. Passar dåligt in i den juridiska tonen.
Märkligt ordval. Passar dåligt in i den juridiska tonen.

Kommentarer som rör ordval gäller ofta fall där studenten inte uttryckt sig
tillräckligt pregnant:
reglerna kan formuleras på ett smidigare sett [stavningen sett ej markerad]
LK: ordv. [T2/119]
anbudstagaren måste avslå ett brukligt anbud för att inte bindas vid avtal.
LK: ordval [T2/51]
för att han inte passar in i samhället LK: Mycket oprecist [T1/3/216]

De språkdrag som markeras med kommentaren uttryck är av skiftande slag.
Ett exempel på det utgör tre fall av kommentaren som finns i ett och samma
stycke [T1/3/115]. I det första fallet förmedlar den vad som är strikt skriftspråksnorm när bruket skiftar: Konstruktionen dels … och ändras till dels
…, dels.347
I det andra fallet gäller kommentaren uttrycket se ut i frasen ”redogöra för
hur lagprövningen i Sverige ser ut”. Uttrycket kan uppfattas ha vardaglig
prägel och vag innebörd. Kommentaren följs här av ett utropstecken. Tredje
gången kommentaren används (nu följd av ett frågetecken) utgör den en
reaktion på en formulering som avviker från mer vedertaget bruk av uttrycket ha en stark ställning: ”Tyskland har en författningsdomstol i stark ställning”. Läraren ger inget ändringsförslag.
Det är ovanligt att lärare fogar flera ord till kommentaren ordval. I nästa
exempel utvecklar läraren bedömningen att studenten använt fel ord:
Denna promemoria är ägnad att LK: ordval (huruvida denna PM är ägnad att
utreda någonting är upp till mig att bedöma – du menar ”ämnad”?) [T2/12]

347

Språkriktighetsboken (s. 199) anger angående dels konstruerat med och eller men: ”Sådana
uttryckssätt har, fastän de ibland har klandrats, ett mycket starkt stöd i såväl nutida som äldre
tiders språkbruk. Framför allt är konstruktioner med och mycket frekventa.” Några stilistiska
eller genremässiga aspekter på ”språkbruk” tas inte upp. I Att skriva juridik nämns konstruktionen under rubriken ”Konsekvens och symmetri” (s. 39): ”Ett ’dels’ måste följas av ytterligare ett ’dels’”. Det händer också att normen förmedlas av en student (en tidigare eller under
studierna tillägnad norm): ”dels – då måste man skriva dels”. T1 pm-handledning 25.11.2004.
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Studenten använder ett ord som hon eller han inte helt behärskar innebörden
av. Genom lärarens kommentar får studenten vägledning i sin ordanvändning.
Kommentaren ordval har ofta ett stilistiskt syfte. I en T2-text (fem textsidor) ger läraren kommentaren till 18 ord och uttryck [T2/79]. Ett avsnitt i
lärarens slutkommentar som rör språket innebär en stilistisk uppmaning: ”Se
över språket! Undvik talspråk och alltför värdeladdade ord.” I några fall är
det tydligt vilka uttryck som läraren beskriver som värdeladdade: frestande,
lockande, bekymmer, osäkerhet, de vackra idealen. Även ordet komplikation
får kommentaren ordval. Det är oklart om läraren betraktar det som ett värdeladdat ord. Det är inte förvånande att ordet bihang markeras. Intressant att
notera är dock att ordet tydligen används i kurslitteraturen; läraren tillfogar
följande kommentar: ”att Grauers använder det förändrar inte bedömningen”.
Den här studenten använder en del bildliga uttryck, vilka inte självklart
går att hänföra till någon av lärarens kategorier ”talspråk” eller ”alltför värdeladdade ord” men som genom sin stilistiska prägel inte passar in i den
juridiska tonen: dra öronen åt sig, förpassas till papperskorgen, stryka på
foten. Till de markerade orden hör ett med tydlig skriftspråklig prägel (eller
med ordbehandlingsprogrammets benämning ”ålderdomlig”): annorstädes.
Även uttrycket bringa klarhet har en skriftspråklig prägel (Svenskt språkbruk
anger stilnivån högtidligt, ålderdomligt vid verbet bringa; möjligen har
bringa klarhet en något mindre ålderdomlig klang). Vi ser här exempel på
hur kommentaren ordval får avse ord och uttryck med skiftande stilistisk
prägel och hur slutkommentaren ger vissa ledtrådar till tolkningen av lärarens budskap när en marginalkommentar inte ger tydlig information.

8.3 Stilistisk precision
Att alltmer erövra en vetenskaplig stil är ett led i alla studenters språkliga
inskolning. Det handlar bland annat om att lära sig att förstå och hantera
skillnader mellan olika stilnivåer. De nya juridikstudenterna skall både tillägna sig textmönster från lagar, rättsfall och rättsvetenskaplig litteratur och
hitta balansen mellan ett eftersträvat ledigt språk och ett alltför vardagligt
språk. Författarna till Att skriva juridik försöker tydliggöra hur balansgången
mellan olika språkliga stilar kan hanteras (s. 18–19):
Ett viktigt allmänt råd måste därför vara: var kritisk mot källornas skenbart
imponerande formuleringar. Behöver du konkreta exempel på hur man skriver bra och utan krångel bör du vända dig till färskt material. Detta är för det
mesta – men långt ifrån alltid – skrivet på ett acceptabelt utredningsspråk.
Nu kommer du ofta att vara tvungen att använda äldre källmaterial med
otidsenligt språkbruk. Glöm då inte att talspråket är en mycket god hjälp att
få fram en lämplig skrivning. [---]
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En kompletterande tumregel som skyddar mot förlegade ord är att om ordet förefaller helt omöjligt att använda i ett vårdat talspråk så bör det inte heller användas i skrift. Denna talspråkskontroll skyddar rätt väl mot ett uppstyltat och krångligt språk.
När detta är sagt bör emellertid betonas att enkelhet inte i största allmänhet kan förknippas med användning av talspråk i PM och uppsatser. Tvärtom
måste vi varna för att ta med utpräglat talspråkliga uttryck och vändningar i
texten. Det leder till stilbrott och ger ett barnsligt eller slarvigt intryck. Den
irriterande pratighet som följer går också emot kraven på klarhet och koncentration.
Det gäller följaktligen för PM-författaren att akta sig både för ytlighetens
och pratighetens Scylla och stelbenthetens och krånglighetens Charybdis.

Stilistisk vacklan torde vara en ofrånkomlig ingrediens i de nya studenternas
språkliga inskolningsprocess och är mycket påtaglig i vissa av studenternas
texter. Bilden av Scylla och Charybdis ger då kanske en tankeställare även
om det för studenterna återstår mycket arbete för att få konkret och praktisk
kunskap om vilka former av talspråklighet respektive kanslispråk som är
acceptabla.348 Vid en RTG-träff på termin 1 tar en student upp frågan om stil
och talspråk som ett problem. En annan student fyller i att det är ”svårt att
hitta det där mittemellan”. Läraren håller med om att det är ”lätt till att man
pendlar”, vilket kan få ”egendomliga effekter”.349 Vid pm-handledning karakteriserar en lärare stilidealet som ”någonstans emellan”:
Klampa in, lite väl talspråkligt, särskilt om man jämför med stundom. Det
blir ett tydligt stilbrott. Hålla sig någonstans emellan.350

När ”stilistiska brister” berörs i En promemoria om PM-rättning betonas den
problematiska kombinationen av talspråk och stelhet:
– Talspråkligheter (onödigt långa meningar (ger ett pratigt intryck), onödiga
småord (”ju”, ”så” etc.), överanvändning av utropstecken och retoriska frågor, yviga språkliga gester i allmänhet, personligt tilltal och överdrivet polemiska texter)
– Stelheter (överanvändning av, exempelvis, omvänd ordföljd, nakna substantiv, substantivering och passiv form)351
Värst är när dessa extremer blandas.

348

Dessutom skiljer sig förmodligen den uppfattning om vad som är ”vårdat talspråk” som
författarna till Att skriva juridik har från en del juridikstudenters uppfattning.
349
T1 RTG 12.12.2002.
350
T1 pm-handledning 12.10.2004.
351
Omvänd ordföljd innebär att det finita verbet kommer före subjektet. Gullberg (1959:110)
ger ett exempel på ”den särskilt av affärsspråket omhuldade omvända ordföljden” (efter och):
”Efter hemkomsten utgav Heidenstam en diktsamling, och väckte denna genast stor uppmärksamhet”. I anvisningar för nutida myndighetsspråk rekommenderas användning av aktiv
istället för passiv form. I en skrivhandledning från Länsstyrelsen i Stockholms län ges följande motivering: ”Annars blir språket tungt och opersonligt och människorna försvinner ur
texten.” (Citerat efter Nord 2004:57).
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Ett stilistiskt budskap i Att skriva juridik (s. 52) är att variation av ord och
fraser behövs i skriftspråket:
Till skillnad från det talade språket fordrar skriftspråket variation för att inte
bli monotont och trist. Du bör alltså inte nöja dig med att försöka få fram en
text som är klar, språkligt korrekt, enkel och koncentrerad utan också sträva
efter att variera ord, uttryck, ordföljder och meningstyper. Facktermer och
andra för texten sakligt betydelsefulla ord bör dock undantas från denna strävan med hänsyn till önskemålen om klarhet och precision.

Frågan om hur det stilistiska idealet ser ut kan belysas med ett kort utdrag
från en studenttext som i lärarens slutkommentar får karakteristiken ”Bra
och trevligt språk” [T2/79]. Pm-texten innehåller fyra lärarkommentarer.352
Den skadelidandes rätt till ersättning utanför kontraktsförhållanden regleras
framför allt i Skadeståndslagen (SkL 1:1). Även i speciallagstiftning såsom
Patientskadelagen återfinns regler för ersättning av skada. Gemensamt för att
handling och underlåtenhet ska föranleda skadeståndsskyldighet är att skada
ska ha uppstått och skadan ska ha drabbat annan.[fotnot] Med utgångspunkt häri
skall distinktionen mellan plikt vad gäller det aktiva handlandet respektive
underlåtenheten göras.

Av karakteristiken i slutkommentaren och antalet kommentarer att döma
anses stilen vara god. Bedömningen ”bra språk” kan grundas på att meningsbyggnaden flyter väl (och att den inte uppvisar några formella brister).
Texten i det citerade stycket har dock en ganska tung prägel.
I avsnitt 8.3.1 tar jag upp stilistisk precision som en fråga om juridisk
kontra ojuridisk ton. I de följande avsnitten behandlar jag stilfrågan utifrån
några stildrag som ofta berörs i juridiklärarnas textkommentarer: talspråklighet, värdeladdning, krångliga, stela eller ålderdomliga drag, bildspråk och
retoriska frågor.

8.3.1 Ojuridisk ton
I boken Examinationer (Melander 2006) använder författaren bildspråk för
att beskriva juridikstudenternas språkliga inskolning. I en avsnittsrubrik
(3.2.2) introduceras en bild som pekar på karaktären hos språkanvändningen
i den juridiska praktikgemenskapen: ”Att finna en juridisk ton – en ny körmedlems sånglektioner”. Det scenario som förmedlas i avsnittet ansluter väl
till min beskrivning av juridikstudenternas skrivande:
Den vanligaste kommentaren i den nyblivne studentens alster är nog att läraren markerat ett ord eller en del av en mening, och i marginalen skrivit ”ordval”, ”uttryck”, eller liknande. Med en sådan formulering avser hon normalt
att visa för studenten att promemorietexten i det aktuella avseendet inte håller
352

Pm:et får 4+ av maximalt 6 poäng. Textutdraget är hämtat från avsnitt 4, ”Jämförande
analys”.
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en lämplig juridisk ton. Det är ostämt och låter falskt. Samtidigt är det vanligen inte grammatiskt fel. (Du måste därför skilja rådgivande synpunkter från
direkta anmärkningar). Frågar man läraren vad hon menar med sin kommentar blir hennes svar troligen föga upplysande: ”En jurist skulle inte skriva
som du har gjort.” Pressar du henne kan hon nog säga varför det förhåller sig
på detta sätt, eller rentav ge ett konkret förslag till förbättring. Vad hon däremot inte kan göra, vad som är omöjligt att göra, är att uppställa regler för
hur språktonen skall tas. (a.a. s. 28)

Melander rekommenderar studenterna att inta förhållningssättet att
tacksamt och självkritiskt ta emot lärarens råd om vad som låter bra och vad
som skär i öron och ögon.353 Inta en optimistisk attityd! Med tiden skaffar du
dig en egen god juridisk språkstil. (ibid.)

Till begreppet ojuridisk ton associerar Melander (a.a. s. 29) framför allt uttryck som är:
– Vardagsnära eller banala
– Opassande värdeladdade
– Onyanserade eller spekulativa

En lärare beskriver karaktären hos de skriftliga pm-kommentarerna som att
de finns på en skala från fel till råd och tips. Hon låter studenterna förstå att
det finns saker som inte är grammatiskt fel men som ”stör den juridiska tonen”. Hon ger här dock inga konkreta exempel på sådant som ”stör”.354 Som
jag nämner i avsnitt 8.2 avser kommentarerna ordval och uttryck sådant som
”passar dåligt in i den juridiska tonen” (T1, nomenklaturlista).
Det är rimligt att förvänta sig att lärarkommentarer som ger den uttryckliga karakteristiken ojuridiskt pekar ut grundläggande juridiska genremönster.
Kommentaren ojuridiskt i mitt material förmedlar dock inte någon tydlig
bild av kärnan i juridiskt språkbruk. Ojuridiskt hänvisar i stort sett till samma
slags brister som kommentarerna talspråkligt och vardagligt. Det som kommenteras är vardaglig ton, vaghet och bristande precision; i ett av de nedanstående exemplen på ojuridiskt språkbruk finns också kommentaren otydligt.
Det är inte alltid uppenbart vad som föranleder kommentaren ojuridiskt:
Personligen lutar jag mot det senare alternativet LK: uttr (ojuridiskt) [T1/3/
225]
Att det är på detta vis är en kvalificerad gissning som bygger på grundläggande rättsekonomiska principer. LK: Form. ojur. [T2/30]
I sådana här fall anser jag att det LK: ojuridiskt [T1/3/196]

353

En liknande syn på språklig kvalitet uttrycks av Arnesdotter (1994:88): Språkdrag i juridikstudenters texter som hon som juridiklärare reagerar mot beskrivs som ”språkliga ’vanprydnader’” (citattecken i original).
354
T1 RTG 17.11.2004
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Det som då fastställdes, nämligen att meddelanden med kommersiellt syfte
och kommersiella förhållanden till föremål inte faller inom det tryckfrihetsrättliga området, är det som under lång tid varit vägledande och av central betydelse. LK: lite ojuridiskt [T1/3/24]
Det kan sägas att i svensk rätt läggs mer vikt vid yttre indikationer på att ett
avtal kommit till stånd än ifall det faktiskt varit parternas avsikt. LK: ojur.
[T2/30]
Men att ersätta det positiva kontraktsintresset vore inte bara att ersätta det till
så det en var [LK: ofullst!] innan förhandlingarna utan till hur den skulle bli
om ett avtal kom till. LK: otydligt, ojur. [T2/30]
Eftersom det kan vara flera personer som påverkas av rättsakten LK: ojuridiskt [T1/3/196]

8.3.2 Talspråklighet
Eftersom de nya juridikstudenternas tillägnande av det juridiska språket till
en väsentlig del handlar om stil är det viktigt vilken bild av olika stilnivåer
som förmedlas i utbildningen. Karakteriseringarna talspråk och vardagligt är
mycket vanliga men också pratspråk och pratigt förekommer:
LK: Språket är på sina ställen ”pratigt” och saknar stringens. [T2/151]
Språkliga brister: En del har förmågan att använda pratspråk.355

Språkdrag som är tydligt förknippade med talspråklighet hör generellt sett
inte hemma i akademiska skriftspråksmönster, och för juridikstudenter är
undvikandet av talspråklighet en mycket viktig aspekt av tillägnandet av
etablerade språkmönster i texter med juridisk anknytning. Uppenbara talspråksformer som vårat förekommer sällan i dessa studenters texter, och
förekomsten kan påtalas med det bestämda nej [T1/3/74]. Det framgår inte
vilka talspråksdrag som T1-studenten nedan har svårigheter med att undvika,
men talspråklighet är alltså ett problem:
Fortfarande svårt att inte få använda sig av talspråk [EnT103/m82/143]

I exemplet nedan visar kommentaren talspråk att det finns en oönskad stilistisk prägel:
Vid den aktiva identifikationen skapar det här inga större problem, eftersom
arbetsgivaren endast ansvarar för LK: talspråk [T2/110]356

Det som påtalas är anaforisk referens (över meningsgräns). Det finns en viss
otydlighet, och läraren använder karakteristiken talspråk som ett sätt att på355

T1 RTG 12.11.2003.
Meningen inleder ett stycke. Det här kan syfta på den föregående meningen: ”Detta innebär att den skadelidande skall kunna utkräva hela skadeståndsbeloppet från den person som
den skadelidande väljer.”

356

210

peka att uttryckssättet inte är gångbart i den juridiska diskursen. Kopplingen
till talspråk är dock inte uppenbar. I talspråket kan ett uttryck som Titta på
det här användas, och referensen hos det här är då beroende av sammanhanget (deiktisk syftning). I studentens pm finns dock referensen i texten.
Ett av kännetecknen på språkdrag som får kommentaren talspråk är bristande precision. Utifrån följande lärarkommentar kan studenten dra slutsatsen att ett problem med en talspråkligt präglad stil är att den leder till brister
i precision: ”Språket är ok, men skulle vinna på lite mer precision. Det snuddar vid talspråk ibland.” [T1/3/228/slutk.]. En lärare kopplar samman ”vardagsspråkliga formuleringar” och ojuridisk ton: ”Språkligt är texten ojuridisk till sin ton; alltför många vardagsspråkliga formuleringar tynger”
[T1/2/299/slutk.]. Intressant att notera är lärarens påpekande att det vardagsspråkliga tynger. Frågan är om vardaglighet och talspråksdrag i skrift per
definition innebär bristande precision. Utifrån uppfattningen att vardagsspråklighet alltid innebär otydlighet (och därmed försvårar förståelsen) kan
lärarens kommentar att de vardagsspråkliga formuleringarna ”tynger” vara
motiverad. Det som är vardagsspråkligt eller talspråkligt avviker därmed
från en överordnad stilnorm.
Läraren markerar en rad formuleringar som inte är ogrammatiska eller
tydligt talspråkliga men som utifrån kraven kan uppfattas som inte tillräckligt pregnanta. Genom sina kommentarer förmedlar läraren att det är viktigt
att vara observant vid valet av uttryckssätt [T1/2/299]:
finner man att det kan handla om republiker och monarkier LK: uttr
låter dem avgöra de mesta inomstatliga ärendena LK: uttr
När det gäller makt, gärna kallad normgivningsmakt LK: ?
ju längre ner i hierarkin man kommer LK: uttr
om man delegerar bort från riksdag och regering LK: uttr
riksdag och regering som ändå är ganska allmänna instanser LK: uttr
vara bra om lagen då inte fastnar i systemet utan istället omformas efter LK: ?

Studenterna måste också undvika vad som kan benämnas talarspråk: ”Inte
som om ni höll ett middagstal.”357 Härvidlag kan kurslitteraturen inte alltid
tjäna som förebild. En lärare påpekar att en viss namngiven författare ”kan
ha en märklig ton”.358 Det handlar då om ”nedskrivet tal”, vilket studenterna
kan märka på inledningsorden: ”herr ordförande”. Ibland kan det som en
lärare benämner talspråk snarare beskrivas som talarspråk:
Efter att ha fått en uppfattning om hur rättsreglerna ser ut i Europakonventionen, återvänder jag nu till regeringsformens andra kapitel. LK: lite talspråksaktigt [T1/2/120]

357
358

T1 RTG 12.12.2002.
T1 RTG 12.12.2002.
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Inställningen att talspråklighet skall undvikas är förståelig, men uppfattningen om vad som är talspråksdrag kan behöva nyanseras. Fördjupade kunskaper om vad som utmärker autentiskt talspråk kan ge en säkrare grund för
stilistiska bedömningar. I följande exempel använder läraren talspråk som
den karakteriserande benämningen på en sammansättning som hon menar är
felaktig:
Viljan med besittningsöverlåtelsen är alltså viktig. LK: talspråk / besittning
överlåts inte. [T3/46]

Det är enligt min mening uppenbart att uttrycket ”viljan med besittningsöverlåtelsen” inte är talspråkligt. Lärarens val av benämning är inte helt genomtänkt. Kommentaren talspråk förekommer tolv gånger i texten. Till de
uttryck som får den karakteristiken hör
att personen ifråga kan agera med saken
att godset inte skulle vara av bestämbar art
tillfogar det sista i produktionsfasen av maskinerna
en analogi med handelsagentur skulle kunna vara till fördel för

I inget av dessa fall finns en tydlig koppling till talspråklighet. Lagerholm
(2008:177) beskriver det naturliga talet som personligt, känslomässigt och
associativt.359
Den genre som juridikstudenternas pm utgör skall ha en tydlig skriftspråklig prägel. Ord och uttryck som är utpräglat skriftspråkliga kan dock
störa i en studenttext även om de egentligen fungerar väl för en person som
är van vid juridisk text. Ord som är stilistiskt markerade som stela sticker ut
när en text varierar stilistiskt, vilket de nya juridikstudenternas texter ofta
gör. För både vardagliga och stela uttryck gäller att de kan störa läsningen
även om de inte är oklara. Det är uppenbart att många av lärarna i min studie
vill stödja de strävanden efter enkelhet som finns som en grundton i juridikutbildningens språkliga budskap, och de markerar ofta stela eller krångliga
formuleringar.
Att kriterierna för vad som betraktas som talspråkligt eller vardagligt
ibland är oklara leder till att det blir svårare för studenterna att tillägna sig de
stilistiska råden i lärarnas kommentarer. Användningen av benämningen
talspråk är intressant som en belysning av vilken stilistisk kunskap som kan
förmedlas genom kortfattade karakteriseringar i lärares textkommentarer:
För mig själv handlar moral om LK: talspråk [T1/2/275]
Det strikta ansvaret uttrycks i sådana här fall i speciallagstiftning. LK: vard.
[T2/91]
framstår som uppenbart vid det här laget. LK: läget? talspråk [T1/3/24]
359

I följande fall är kommentaren dock relevant: ”snudd på förskingrar medlen”.
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I ett annat pm får uttrycket i sådana här fall kommentaren ojuridiskt [T1/3/
196]. Det visar hur det talspråkliga och det ickejuridiska sammanfaller. Som
ojuridiskt och vardagligt karakteriseras också det understrukna uttrycket
nedan:
Så det beror på vilken synvinkel man ser allt från om skyddet ska anses svagt
eller starkt. LK: Inte inleda mening. Ojuridiskt, vard. [T1/3/196]

Den understrukna frasen markerar ett samband mellan led i studentens tankegång, men meningen är konstruerad på ett sätt som avviker från strikt
skriftspråksnorm och vedertaget juridiskt språkbruk.
I ett av exemplen ovan har uttrycket vid det här laget markerats. I Svenskt
språkbruk har vid det laget inte någon stilistisk etikett, vilket får tas till intäkt för att det inte har en tydligt talspråklig prägel. Jag kan också konstatera
att formuleringen vid det här laget används i kursinformation på termin 1.360
Lärarens kommentar talspråk utgör inte en beskrivning av den stilistiska
halten hos uttrycket i en mer objektiv bemärkelse utan bör mer ses som en
yttring av att hon inte har mött uttrycket i de mönsterbildande texter som hon
relaterar sin pm-bedömning till. ”Talspråk” blir ett slags samlingsbenämning
på alla stilistiska nivåer som är mindre formella än den juridiska prosan.
Ordet ”talspråkligt” tillgrips i brist på andra mer pregnanta stilistiska beskrivningar. Formuleringen ”talspråkligt, eller så” i följande kommentar vittnar om svårigheten att hitta en lämplig benämning i den tillgängliga terminologin:
Jag kommer att börja med en kort presentation av huvudreglerna gällande avtalsrätten LK: låter inte riktigt bra – […] eller talspråkligt, eller så. [T2/75]

Vad som uppfattas som talspråkligt bygger på språkbrukarnas språkkänsla
och på de normer som är kopplade till den. Ibland kommer pågående normförändringar till uttryck i juridiklärarnas rättningspraxis. I ett pm gör läraren
följande stilistiska ändring: ”en utav anledningarna” [T2/204]. Exemplet föranleder frågan vilken typ av ändring som läraren tänker sig och vad studenten uppfattar. Ordet utav har nämligen fått en förändrad klang, vilket kommenteras i en språkspalt i Dagens Nyheter (”Av” och ”utav” – fint eller folkligt? Grünbaum 2006). Den korrigerande juridikläraren kan ha uppfattningen
att ordet utav är talspråkligt, men studenten kan uppfatta det som att läraren
vill åstadkomma ett ledigare språk. Ändringen i studenttexten gör oss uppmärksamma på att det i studenternas inskolningssituation inte är självklart
vad som är talspråkligt och vad som representerar ett stelare språk.361
360

”Mot bakgrund av att språkbehandlingen vid det här laget bör vara god, beror poängsättningen huvudsakligen på den rättsliga analysens kvalité.” Terminskurs 1/Juridik II 2005.
Bilaga 3 – Bedömning av PM.
361
För att få en bild av juridiklärarnas syn på ordformen utav har jag gjort en smärre undersökning via e-post och fått svar från tolv personer. De flesta av dem uppfattar ordet som
talspråkligt, men flera nämner också att det gör att texten ser tillkrånglad ut (”utslag av en
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Den belysning som ordet utav får i Uppsatshandbok (Ekengren & Hinnfors 2006:110) vittnar om det hanterande av språkförändringar som uppsatsrättande akademiska lärare ibland står inför. I handboken får läsaren veta att
ordet utav inte hör till skriftspråket. Författarna är medvetna om att språknormer är föränderliga och ger sin syn på vad det innebär för studenters uppsatsskrivande:
Språk är naturligtvis ständigt under utveckling och det som idag uppfattas
som utanför skriftspråket kan mycket väl vara fullt accepterat i framtiden.
Vår uppfattning är dock att uppsatser är fel forum för språkförändring.

Också i lärares slutkommentarer är utrymmet så begränsat att generaliseringar i bilden av vad som är talspråk blir följden. Under rubriken ”Språklig kvalitet (Korrekt och lättläst språk)” i en blankett för pm-bedömning på termin 1
koncentreras lärarens språkliga råd till att gälla två ord:
LK: I princip är ditt språk korrekt. Beakta i vart fall speciellt följande: – undvik ska och så – dessa uttryck hör till talspråket! [T1/2/258/slutk.]

Talspråket kan dock också tjäna som ett önskvärt stilistiskt riktmärke. Att
skriva juridik rekommenderar en så kallad ”talspråkskontroll”, exempelvis
när studenterna möter ”otidsenligt språkbruk” i äldre källmaterial: ”Glöm då
inte att talspråket är en mycket god hjälp att få fram en lämplig skrivning”
(s. 18–19). I handboken problematiseras inte särskilt tydligt de utslag som
talspråkskontrollen kan ge vid konkreta språkval. Nakna substantiv (utan
artikel eller ändelse) kan tillåtas i de fall de är ”naturliga i normalt talspråk”.
I tredje upplagan av Att skriva juridik, som var aktuell under min materialinsamling, uppges ta ut en avgift vara något som man inte säger (s. 44). Jag
förmodar dock att flertalet juridikstudenter då inte ens nuddade vid tanken
att ta ut avgift skulle vara det enda möjliga uttryckssättet. Svenskt språkbruk
anger båda varianterna (ta ut [en] avgift). I fjärde upplagan av Att skriva
juridik (2006) är exempelfrasen borttagen.
I Att skriva juridik hänvisas i ett inledande kapitel om det juridiska språket på flera ställen till Erik Wellanders bok Kommittésvenska, där den bästa
tumregeln sägs finnas: ”Enkelhet i framställningen kan man lära av det talade språket, som i detta hänseende är avgjort överlägset skriftspråket.” (Wellander 1974:51). En annan formulering hos Wellander – som inte citeras i Att
skriva juridik – uttrycker på ett pregnant sätt hans stilistiska ideal för kanslitillkrånglingssjuka som är negativ”, ”ett av med en onödig skrytfena”). En av de lärare som
anser att ordformen utav skall undvikas resonerar på följande sätt: ”Jag skulle för min del
markera ’utav’. Det är en ordform som framstår som talspråklig, eller möjligen slarvig, och
som inte fungerar i den typ av vårdade skriftspråk som man bör använda som jurist. Härvid
utgår jag nog från min egen situation; jag skulle inte kunna använda ’utav’ i avhandlingstext
(eller i någon annan juridisk text heller för den delen) utan att det skulle få ett lätt inkompetent
skimmer över sig. ’Av’ är den korrekta formen i det här sammanhanget.” (E-post februari
2007).
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språk. Detta komplexa ideal kan sägas gälla också för juridikstudenternas
pm-skrivande: ”Idealet är en framställningsform som i sig förenar kanslispråkets logiska reda och genomtänkta klarhet med det talade språkets
otvungna enkelhet” (Wellander 1974:131).
Det stilistiska ideal som studenterna skall anamma är därmed inte så enkelt att få grepp om. En student sammanfattar i sin beskrivning av viktiga
inslag i en jurists språkanvändning detta ideal: en bra avvägning formellt–
vardagligt [EnT404/k81/28]. Även om de olika lärarna på juridikutbildningen har samma övergripande stilistiska mål har de troligen olika uppfattningar
om hur avvägningen formellt–vardagligt skall göras. Studenter kan också ge
uttryck för en uppfattning som avviker från lärarens. På kursen Juridisk
svenska betonade läraren enkelhet i språket. Exempelmeningen ”Fastighetsköpet framstod för henne som den centrala rättshandlingen” sades vara typiskt juridiskt språk, ”fast inte i positiv mening”. Läraren ville ändra framstod som till var, men en student ansåg att de två uttryckssätten inte betyder
samma sak. Studenten kommenterade sin ståndpunkt med några formuleringar som ger en bild av inskolningsprocessen hos en T1-student:
Vi har fått lära oss att nyanseringen är viktig. Man har redan blivit förgiftad
efter en och en halv månad. […] Är det bara jag som uppskattar vältalighet?362

Den språkliga inskolning som juridikstudenterna är inbegripna i ger dem en
successivt ökad insikt om vad som utmärker en önskad respektive icke önskad språklig stil.

8.3.3 Krångliga, stela eller ålderdomliga drag
Skriv enkelt är ett av de mål för juristsvenskan som ställs upp i Att skriva
juridik (s. 17), och det finns relativt ofta anledning för lärarna att markera
tillkrånglade formuleringar:
Du krånglar nog till språket i onödan: ”Rubriceringen av föreliggande PM”363

Formuleringar som ger ett påtagligt stelt eller ålderdomligt intryck påtalas av
lärarna. Stelheten finns i både enstaka ord – tillse [T2/228], erfarenhetsavsaknaden [T2/204] – och längre formuleringar. Ibland påpekas att stelheten
har menlig inverkan på förståelsen av innehållet.
En handling är förvarad hos myndighet när den är rent fysiskt hos myndigheten, tagits omhand av behörig tjänsteman, tillhör myndighet eller är tillgäng-

362

T1 kursen Juridisk svenska 9.10.2003. Studentens uppskattning av vältalighet anknyter till
ett engelskt stilideal, så som det beskrivs av Hartman (2003:77): ”Till det akademiska hantverket hör att kunna skriva ett vackert språk och att kunna berätta.”
363
T1 pm-handledning 12.10.2004.
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lig för myndigheten. LK: uttr. finns / formulering / stelt språk som påminner
om lagtext [T1/3/1]
Enligt 1 kap. 2 § TF får inte myndigheterna granska i förhand tryckt skrift eller förbjuda tryckningen. LK: se kommentaren ovan [T1/3/1]
Det synes te sig så att LK: stelt [T2/200]
mycken praxis är ännu äldre LK: stelt [T2/195]
LK: Ge akt på att inte krångla till språket i onödan! Du har bitvis så stel meningsbyggnad att innebörden försvinner. [T1/3/26/slutk.]

I följande exempel kan det vara ordföljden som utgör kärnan i karakteristiken krångligt. Kommentaren osnyggt är mångtydig:
Vikt skall även fästas vid den markanta ändringen i den praktiska tolkningen
av självständigheten LK: inte fel, men osnyggt, och krångligt [T1/2/218]

Krångligt språk är inte alltid något som studenterna vill undvika. Det kan
finnas en lockelse i att åstadkomma formuleringar som definitivt inte är vardagliga:
Det är därför prekärt huruvida en termination av anställningsavtalet grundar
sig på LK: Motstå frestelsen att krångla till språket [T2/33]

I följande fall ligger det troligen stilistiska aspekter bakom lärarens kommentar, men det är oklart vilken typ av förändring som läraren skulle vilja
se. Är studentens formulering otydlig eller onödigt stel?
barn och vuxna deltog i lek med fotboll LK: form. [T2/199]

Hos några studenter som har allvarliga problem med att behärska de språkliga kraven är tillkrånglade formuleringar en central del av problemet. Nedan
citeras meningar från två studenttexter (som fått lägsta poäng, 1) och lärarens slutkommentarer till texterna (samma lärare):
Tendensen av användande av prejudikat som rättskälla präglas i Sverige av
en formalitet.
LK: Språkligt stora brister, du måste se över ditt sätt att formulera dig – försök vara enkel o rättfram i språket – det tillkrånglade blir lätt fel. [T1/2/279/
slutk.]
Strömholm skriver även om vikten av intellektuell skärpa och att undvika lös
pratighet i domarna. Detta, inte med syfte att bespara juristerna onödigt arbete men, för att domarna, prejudicerande eller ej, då de faller, inte är en lärd
lek mellan jurister utan i högsta grad en händelse med reel [så] verkan för de
tvistande parter som domstolen har att döma mellan.
LK: Språkligt stora brister. Du skriver onödigt komplicerat o behärskar det
inte alls. Du måste förenkla o vara mycket noga med hur du uttrycker dig.
Det bristfälliga språket gör att själva resonemangen blir svårbegripliga eller
helt felaktiga. [T1/2/38/slutk.]
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En lärare på termin 3 ger karakteristiken ”1800-tal” åt uttrycken sålunda,
såtillvida och äger tillämplighet [T3/11]. Exemplet från termin 3 är intressant eftersom det visar en student som efter tre terminer tycks mer präglad av
bilden av det upphöjda juridiska språket än av utbildningens budskap om
enkelhet i språket. Läraren verkar se sig föranlåten att tydligt säga ifrån; det
är ”modern svenska” som gäller:
I föreliggande promemoria skall remissvar avges på Ärvdabalksutredningens
förslag till lagändring i SOU 1998:100. LK: 1800-tal Skriv modern svenska!
[T3/11]

Vid ett tillfälle används kommentarvarianten ”arkaiskt”. I det fallet är det
uttrycket icke desto mindre som påtalas [T6]. Jag uppfattar ”arkaiskt” som
ett skarpare avståndstagande än ”stelt”. I Svenskt språkbruk har inte någon
uppgift om stilnivå fogats till uttrycket.364

8.3.4 Värdeladdade uttryck
Ett led i det övergripande kravet på precision utgörs av strävan efter en saklig, neutral och avskalad stil; en ”utredande juridisk text skall vara nykter
och saklig” (Att skriva juridik s. 52). Idealet kommer naturligtvis att prägla
juridikstudenterna alltmer under utbildningens gång, och det är intressant att
notera hur en T4-student intar en kritisk distans till stilideal som hon mött i
tidigare skolsammanhang:
Kurslitteraturen har definitivt format språket – tidigare (grundskolan + gymnasiet) så tyckte lärarna det var bättre ju fler adjektiv man lyckades spy ur sig
– men det har ändrats. [EnT404/k81/5]

Med språklig och innehållslig precision som ledstjärna blir det viktigt att
undvika den mångtydighet som kan prägla värdeladdade uttryck. I följande
exempel har läraren och studenten kanske olika uppfattning om hur mycket
värdering som ligger i det markerade uttrycket. Lärarens ändringsförslag ger
dock en mer saklig och neutral ton:
Denna grupp vill få igenom ett statsförbund LK: uttr. införa? [T1/3/217]

Uttryck som har något inslag av värdeladdning är ganska vanliga i texter
skrivna av nya juridikstudenter:
Det är inte roligt för den anställde att LK: uttr. [T2/218]
Det vore absurt att LK: ordv. [T2/199]
en viktig grundlag främst för att den tvingar svenska domstolar till att
LK: nåja [T1/3/216]
vilka arbetsgivaren tvingas identifieras med LK: ordv. [T2/197]
364

Uttrycket icke förty karakteriseras däremot som ”ålderdomligt”.
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vore det inte moraliskt riktigt att en arbetstagare LK: ordv.! [T2/218]
Det är rättvist att den person LK: undvik [T2/148]
EG-domstolen är överöst med förfrågningar LK: uttr. talspr [T1/3/137]
Hellner och Johansson skriver till och med LK: ? [T2/267]
Detta illustreras bra i rättsfallet NJA 1989 s 768 LK: undvik [T2/281]365

Värdeladdade uttryck kan men behöver inte ha talspråklig prägel. Begreppen
moral respektive rättvisa rör värderingar som kan tänkas vara relevanta för
en jurist. Endast kommentaren ordval hjälper inte en student att förstå vad
som är problematiskt med ordet moraliskt, men kanske blir studenten ändå
uppmärksammad på det problem som ligger i att argumentera juridiskt utifrån begrepp som har filosofisk-existentiella dimensioner.
Ofta avser benämningarna vardagsspråk och vardagligt sådana formuleringar som har en ton som inte är tillräckligt neutral. En lärare ger rådet att i
allmänhet ”ta bort alla värdeladdade uttryck”; hon karakteriserar dem som
talspråk.366
Engagemang hos skribenten kan resultera i användningen av ett icke
lämpligt värdeladdat uttryck:
I denna PM kommer jag behandla offentlighetsprincipen i Sverige och i EU,
och jag kommer utreda hur detta stolta svenska rättsarv påverkas av den
mycket nyare unionen. LK: uttr. [T1/3/214]

Att en student i ett pm på första terminen använder formuleringen ”detta
stolta svenska rättsarv” kan ses som ett uttryck för de tankar som väckts
under studierna. Studenten förefaller berörd av sina nya statsrättsliga insikter, men det språkliga uttryck som det tar sig strider mot det objektiva ideal
som präglar vetenskapligt språk.
Som en variant av värdeladdade uttryck kan förstärkande ord ses. Sådana
varnas för i Att skriva juridik (s. 45):
Rent talspråk – och barnsliga i text – är ord som ”väldigt”, ”otroligt” och
”enormt”.

Förstärkningsord kan förmedla en ovidkommande personlig känsla: ”två
länder som verkligen har olika system” [LK: uttr (ton), T1/2/299]. Ett annat
alltför vardagligt sätt att understryka något är formuleringen ”att lagstiftaren
till max velat utnyttja”. Läraren betonar olämpligheten i uttrycket ”till max”
med flera streck under och två utropstecken efter uttr. [T2/107].
En del nya studenter är redan eller blir snabbt uppmärksamma på vilka
ord av den här typen som inte hör hemma i det accepterade språkbruket och

365

Ordet bra uttrycker här en värdering av en viss juridisk källa som stöd i en argumentation.
Jag har svårt att se varför läraren avråder från användning av ordet.
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påpekar sådana ord i kurskamraternas texter vid pm-handledning tidigt på
termin 1:
S: ”Oerhört” – kanske lite för skönlitterärt.
S: ”Otroligt” stor betydelse – kanske ”synnerligen” i stället.367

Det alternativa förslaget synnerligen som en student presenterar hamnar
dock i strid med en rekommendation i Att skriva juridik (s. 45):
I ämbetsmannaprosa förekommer ibland ”synnerligen”, kanske avsett att vara
en kraftfullare förstärkning än ”mycket”, men i grund och botten är också det
ordet meningslöst.

Användning av värdeladdade uttryck kan avslöja en skribent som icke fullvärdig medlem i den juridiska praktikgemenskapen. Lärares påpekanden om
brott mot språknormen blir pusselbitar när studenterna bygger upp sin bild
av språket ”juridiska”:
Där har jag reagerat mest: ordval: beklämmande. Om ett justitieråd säger beklämmande skulle han svära.368

När en student har en annan uppfattning än läraren om ett ords karaktär ger
en kortfattad skriftlig lärarkommentar inte tillräcklig vägledning i studentens
språkliga arbete:
Jag fick en kommentar på ordet ”tillfredställande” [så] – ett mycket bra och
användbart ord i många situationer så jag förstod inte var kritiken låg.
[EnT104/k83/64]

Det ord som studenten tycker är ”bra och användbart” har dock en inte helt
neutral klang. Här kompliceras studentens tolkning av lärarens kommentar
av att ordet i fråga är felstavat. Vilken kommentar som studenten fick framgår inte av enkätsvaret.
Ord som naturligtvis och faktiskt påtalas av juridiklärarna. I en inledning
till ett pm skriver en student apropå sin avgränsning av ämnet: ”Det finns
naturligtvis andra situationer där […] kan aktualiseras.” ”Nej, inte naturligtvis” replikerar läraren [T2/267]. I Att skriva juridik (s. 53) är naturligtvis ett
av exemplen på ”beskäftiga uttryck”. Ordet faktiskt sätts inom parentes av en
lärare, vilket tyder på att det uppfattas innebära en olämplig värdering: ”Något som kan vara värt att poängtera är att EU i dag (faktiskt) inte är en fullt
utvecklad förbundsstat” [lärarens parentestecken, T1/2/268]. En annan lärare
pekar på vikten av att sträva efter att betydelseinnehållet hos ord framgår
tydligt i varje sammanhang: ”Ord som ’naturliga’, ’fog’, etc. betyder inget i
sig utan måste konkretiseras” [T2/277].
367
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Att användningen av ord som naturligtvis och faktiskt anses problematisk
kan också ha sin grund i den interpersonella textfunktion som aktualiseras.
Jag har inte noterat något exempel på att den aspekten berörts av lärarna,
men den kan tillföra ett perspektiv i studenternas förståelse av den här typen
av ord. Orden signalerar ett samförstånd mellan författare och läsare, vilket
strider mot en textnorm som jag berört tidigare: Att inte vara för dialogisk i
förhållande till läsaren i juridiska texter.369 Också ordet ju används för att
uttrycka delad kunskap, och det bör undvikas:370
Fordringsägaren (säljaren) riskerar ju att gå miste om LK: Bör undvikas i juridisk text! [T2/178]

8.3.5 Bildspråk
Till de stilistiska aspekterna hör också användningen av bildspråk. Målande
uttryckssätt överensstämmer inte med det stilistiska ideal som skall förmedlas till juridikstudenterna:
L: Vi målar inga vackra tavlor med våra ord.
L: Ordvalet: fortsätt tänka på det. Vi målar inga tavlor. Precisionsverktyg371

Det är en lärare som använder metaforen ”vackra tavlor” men varianter av
budskapet återkommer hos andra lärare. I lärarkommentarerna framträder en
avvaktande hållning till bildspråk. Utifrån det stilistiska idealet bör målande
uttryck i studenternas texter påtalas, men det kan göras på olika sätt:
Som tur är sker inte alla avtalsslut under pistolhot. LK: Är det beroende på
tur? [T2/113]

I exemplet bemöter läraren en målande formulering med en fråga där språket
används som ett ”precisionsverktyg”. Metaforiska uttryck kan ge åskådlighet
åt en text, men skall de användas måste de passa väl in i sammanhanget. I
annat fall uppfyller de inte de högt ställda kraven på tydlighet i det juridiska
språket. I följande exempel, från ett pm-avsnitt med rubriken ”Slutord”, anser läraren förmodligen att innehållet i det markerade uttrycket inte är tillräckligt tydligt:
Jag har kommit fram till att reklamation och preskription är i symbios med
varandra LK: form. [T2/14]

En student med samma pm-ämne använder i sin avslutning en annan bild för
att visa på relationen mellan de centrala begreppen i texten: ”Reklamation,
369

T1 pm-handledning 12.10.2004.
Anward (2005:224) respektive Kahlin (2008:100) pekar på hur ju används som en resurs:
för att anknyta till en gemensam tradition och för att etablera kategoriseringar.
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preskription och passivitet kan länkas samman som en treenighet”. Ordet treenighet får kommentaren ordv. [T2/13].
Försöket att använda bildspråk i exemplet nedan leder till störande stilblandning istället för uttrycksfullhet:
Frågan är om inte passivitets reglerna i Avtl 4§ 2st, 6§ 2st och dolus principen gör att staten går in som dagmamma och lekledare för företag på ett för
samhället och företagen icke gynnsamt sätt, genom att till viss del ta bort företags skyldighet att ha uppsikt över sina handlingar och vetskap om innebörden och följderna av dessa. LK: stil, ton [T2/178]

Skillnaden mellan vardagsspråkliga formuleringar och bildliga uttryck uppmärksammas oftast inte av lärarna. Båda typerna av uttryck kan avvika från
de stilistiska ideal som föreligger, men det är delvis olika egenskaper hos
uttrycken som gör att de inte passar in.
Systemet […] har med tiden böjt sig än hit än dit för att LK: uttr [T1/2/299]

Här har skribenten försökt sig på en formulering där bildspråket skall förstärka innehållet. Den uttrycksfulla formuleringen försvårar dock förståelsen
av sakinnehåll och strider därmed mot kravet på begriplighet och koncentration i vetenskaplig text. Noteras kan att den aktuella texten är studentens
första poängsatta. I de tidiga studenttexterna finns fortfarande en rad bildliga
uttryckssätt medan karaktären förändrats något i texterna från termin 2. Studenterna har då fått ökad kännedom om och behärskning av vedertagna stilmönster. I den processen har förmodligen lärarkommentarer och textmönster
i litteraturen varit av betydelse. I Att skriva juridik ges inte någon explicit
vägledning i stilfrågor som rör bildliga uttryck.

8.3.6 Retoriska frågor
Till de mer påtagliga stilgrepp som juridikstudenterna uppmanas att undvika
hör retoriska frågor:
Men vad händer om sekretessen istället är baserad på ett önskemål av den
som tillhandahållit handlingen, och motsvarighet till denna inskränkningsgrund alltså saknas i TF 2:2? LK: Undvik retoriska frågor [T1/3/214]

Ibland kopplar lärare stilgreppet till talspråklighet:
Så, vad har detta med retroaktiv lagstiftning att göra? LK: talspråk, undvik retoriska frågor [T1/3/205]
Vad är egentligen domstolsprövning? [---] Att anhålla någon som är berusad
är vanligt i Sverige och de flesta anser att det är helt lagligt, men är det verkligen det? LK: karaktär av talspråk, särskilt pga frågeform [T1/3/27]

Lärarnas synsätt dokumenteras i En promemoria om PM-rättning där ”överanvändning av […] retoriska frågor” anges som ett exempel på ”talspråklig221

heter”. Frågor i studenttexter kan också få den vidare kommentaren stil, exempelvis vid frågan ”men hur skulle detta ske?” [T1/2/192]. Lärarnas stilkommentarer är i linje med den beskrivning av retoriska frågor som ges i
Studentsvenska (Lindberg 1973:57): ”Den retoriska frågans kännetecken är
att den helt tillhör det emotiva språket, den är en variant av ett utrop eller ett
kraftigt understruket påstående.” Retoriska frågor behandlas inte i Att skriva
juridik.
Det förekommer att lärare vid pm-handledning tar upp frågan om varför
retoriska frågor bör undvikas. En lärare som vid en RTG-träff i slutet av
termin 1 konstaterar att det fortfarande är vanligt med retoriska frågor
anknyter i sin förklaring till krav som kan ställas på studenternas argumentation: En retorisk fråga ”är egentligen ett påstående, men man tar inte ställning”.372 Läraren exemplifierar med en fråga som anknyter till det aktuella
pm-ämnet och som kan vara hämtad från en studenttext: ”Är det här verkligen demokratiskt?” Följande mening från en lärares slutkommentar utgör en
läsarreaktion föranledd av en text som har brister i innehållet och där studenten på flera ställen använder sig av frågor: ”Irriterande när du ställer frågor
som inte besvaras.” [T3/46/slutk.].
En lärare förmedlar synpunkten att retoriska frågor ger ”en ganska egendomlig språklig ton” eftersom ”man snackar, för en diskussion med sig
själv”.373 Frågan om läsarens roll i denna diskussion tas inte upp.
En vanlig innebörd i begreppet retoriska frågor är att det är frågor som
inte får några svar. I Nationalencyklopedins ordbok beskrivs retoriska frågor
som ”utrop i frågeform (som man inte väntar ngt svar på)”. Utrop passar inte
in i rättsvetenskaplig stil, men i studenternas sätt att använda frågor har dessa
sällan karaktären av utrop utan utgör snarare ett sätt att strukturera texten.
Lindberg (1973:57) använder benämningen introduktionsfrågor i sådana fall
där ett förklarande svar ges i den fortsatta texten. Synsättet att retoriska frågor har en textstrukturerande funktion ger relief åt uppfattningen att de utgör
ett talspråksdrag som juridikstudenterna skall undvika:
Finns det grundläggande skillnader mellan Sveriges och EU:s offentlighetsprincip? Enligt min åsikt kan de finnas i följande LK: undvik retoriska frågor
[T1/3/1]

Frågan om relationen mellan en allmänvetenskaplig språknorm och en juridisk/rättsvetenskaplig aktualiseras i fallet retoriska frågor. Det förespråkande
som finns i Textens hantverk (Lindstedt 2002:68, 62) står i motsats till juridiklärarnas avståndstagande (från bland annat interpersonella textmönster
som innebär dialog mellan skribent och läsare):
Inom den vetenskapliga genren är det mycket vanligt att vi använder retoriska
frågor för att göra stilen mer levande och intressant. Vi ställer en retorisk frå372
373

T1 RTG 12.12.2002.
T1 RTG 12.12.2002.

222

ga som vi i nästa mening eller stycke besvarar […] Genom de retoriska frågorna skapar vi ett samtal och en diskussion med läsaren igenom texten.
En klassisk inledning i form av en retorisk fråga kan fånga ämnet i ett nötskal.

8.4 Precision i fråga om ordval
Vid olika typer av ordval framträder juridiklärarnas ambition att inpränta
vikten av precision i studenterna. Jag tar här främst upp budskap i lärarkommentarer som är inriktade på otydligheter och bristande precision vid
studenternas användning av pronomen, substantiv (nominalfraser) och verb.

8.4.1 Tydlig syftning
När precision är en ofrånkomlig ledstjärna i textbygget blir tydlighet i syftningar av stor betydelse. I handboken Att skriva bättre i jobbet (EhrenbergSundin m.fl. 2008:107) fastslås att oklara syftningar ”är bland det värsta som
kan drabba en text”.
Kravet på tydlig syftning leder till att juridikstudenternas pronomenanvändning ofta markeras. I en slutkommentar till en text från termin 1 gör
en lärare följande påpekande som gäller ord med deiktisk funktion: ”Många
svåra/felaktiga syftningar, undvik detta, den, det (bidrar till missförstånd)”
[T1/2/209/slutk.]. Lärarens råd att undvika pronomenet detta blir förståeligt
utifrån det faktum att ordet ibland förekommer ymnigt i studenternas texter.
I en text från termin 2 har det markerats på elva ställen på en och samma
sida [T2/198]. En T1-student pekar på att syftning är en särskild svårighet i
skrivandet och en annan lyfter fram att de påpekanden om syftningsfel som
han fått har varit viktiga:
Svårigheter har främst legat i syftningsproblematiken. Svårt att komma på
andra sätt att skriva utan att använda ord som t.ex. den, det, dessa, denna.
[EnT103/m82/51]
Det mesta var bra, syftningsfelsanmärkningarna var mycket bra. [EnT103/
m83/59]

Det är inte givet att det som studenten benämner ”syftningsfel” verkligen är
fel. Lärarkommentaren syftning handlar ofta om otydlighet. Det finns i den
omgivande texten ett syntaktiskt korrekt korrelat, men kopplingen framträder
inte på ett optimalt sätt.
Oklar syftning vid pronomenanvändning bidrar till formuleringar som
inte uttrycker sakinnehållet tillräckligt pregnant och som därmed strider mot
ett språkligt ideal:
I Italien har de, som tidigare konstaterats, ingen spärr LK: formulering ”I det
italienska systemet finns … [T1/3/126]
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Den lärare som ger rådet att undvika detta, den och det menar förmodligen
inte att studenterna helt skall avstå från dessa ord. Det skulle medföra en
onödig inskränkning av språkets uttrycksmedel. I Att skriva juridik (s. 42–
43) anges denna och detta som alternativ att använda i stället för stela ord
som förevarande och ifrågavarande. För läraren kan det vara svårt att på det
begränsade utrymmet i en slutkommentar konkret visa hur ett funktionellt
bruk av pronomen kan se ut. En både principiell och praktisk fördjupning av
frågan om tydlighet och samband i text kräver ett mer dialogiskt skrivträningssammanhang.
Ordet man är vanligt förekommande i de nya juridikstudenternas texter.
Kommentaren är ofta uttr. eller endast en understrykning. Ett tydligare avståndstagande sker genom uppmaningen undvik. I kommentaren syftning
ligger en motivering till att ordet inte bör användas.
När man tolkar LK: uttr. [T1/3/11]
Vad som står i lagen är att man inte får straffas för något man gjort om det
man gjorde inte var förbjudet i lag vid den tid då gärningen utfördes. LK: uttr.
[T1/3/205]
Likheten inför lagen innebär att man ska behandlas lika i samma situation.
LK: syftning [T1/3/168]
svara på frågan om man kan se någon form av maktdelning i det svenska
statsskicket. LK: undvik [T1/2/100]
LK: I stort OK, men tänk på att undvika ex.vis ”man”, då det rubbar den juridiska tonen… [T1/3/232/slutk.]

Användning av pronomenet flera gånger i samma mening (ibland med olika
referens) vittnar om genremässig osäkerhet:
Att domstolen alltid kommer att ha en avgörande betydelse i och med att man
svarar för den slutgiltiga tolkningen av lagtexten kan man inte komma ifrån.
Frågan man kan ställa sig är dock om man inte pressar gränserna för vad rättsäkerheten [så] kan tåla när man använder sig av generalklausuler. LK: !
[T1/2/258]

För en del juridiklärare signalerar man en obestämdhet som måste undvikas,
medan andra har en mer pragmatisk inställning: ”En del rättande lärare har
nån form av man-allergi. Det har väl inte jag. Undvik. Det är den säkra varianten.”374
I Att skriva juridik (s. 34) anges att ordet man ofta är oklart och att passiv
konstruktion kan användas i stället. Grundbudskapet i handboken är att passivform inte bidrar till lättlästhet och att den ”ställer till problem på olika
sätt”. Konstruktionssättet ”kan dock inte undvaras” (ibid.); det kan behövas
för att exempelvis undvika man. Vid pm-handledning framkommer de två
budskapen:
374

T2 pm-seminarium 23.2.2005.

224

S: I Att skriva juridik står det att man ska undvika passivform. Hur är det med
det?
L: Man kan använda det, annars kan det bli många man.375

Ordet man kan ha nyttjats på ett medvetet sätt i en studenttext. Som en följd
av det pekar en student på ett problem med en lärares generella avståndstagande från ordet.
Exempelvis kritiken av […] ordet ”man” i ett citat. Skulle jag ta bort ”man”
ur citatet skulle det ju inte längre vara ett citat. [EnT104/82/JS13]

En parallell till den lärarens markering av man i ett citat framkommer i ett
pm från ett annat år, där studenten använder man när ett yttrande återges:
Polismannen invände mot undersökningskriteriet, att man måste kunna lita på
sina erfarna kollegor. [T1/3/11]

Frågan är hur läraren har resonerat och vad som skulle vara ett lämpligt alternativ. Någon kommentar utöver understrykningen ges inte. Av sammanhanget i meningen framstår det som lämpligt att använda ett indefinit pronomen.376 Eventuellt är det också så att polismannen i fallet faktiskt själv
använde ordet man.
Också i Språkriktighetsboken (s. 245–246) förespråkas försiktighet, eftersom man ”ofta används luddigt och inte sällan med olika syftning i ett och
samma stycke”. I handboken Att skriva bättre i jobbet (Ehrenberg-Sundin
m.fl. 2008:108) framförs uppfattningen att när man används rätt – alltså när
det syftar på människor i allmänhet – ”är det ett utmärkt ord och kan användas till och med i lagtext”.377
En allmän uppfattning hos juridiklärarna förefaller vara att undvikande av
ordet man gagnar precisionen. Det budskapet kan vara motiverat, men som
ett led i en fördjupad språklig medvetenhet kan studenterna också behöva
tillägna sig ett mer analytiskt förhållningssätt.
Även andra pronomen kan ha en oklar syftning, och det kan finnas ytterligare aspekter som gör dem problematiska. Ord som vår, vårt och vi kan
bidra till ett oönskat subjektivt perspektiv i texten:378
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T1 pm-handledning 12.10.2004.
Ask (2007:131) menar att det är viktigt att skilja mellan det indefinita pronomenet man och
”det allmänna, vardagliga man som används i första person när skribenten inte vill säga jag”.
377
Det åtföljande exemplet på lagtext lyder: ”Valet skall vara proportionellt, om det begärs av
minst så många väljande som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med
det antal personer valet avser ökat med 1.” (19 § SFS 2007:880).
378
Pettersson (1992:149) konstaterar i en studie av svenskt lagspråk efter 1734 att ordet vi inte
förekommer alls i de undersökta lagtexterna. Ett fördjupat perspektiv på frågan om det subjektivas plats i juridiska resonemang ger Conley (1998:135) som reflekterar kring verkningarna av juridisk diskurs i ett inskolningsperspektiv: ”As law professors use language to socialize
their students, they are simultaneously distancing them from the social contexts from which
they emerged, the same social contexts that their future clients will inhabit.”
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EU:s förordningar och direktiv påverkar i allra högsta grad vårt samhälle
LK: ? [T1/3/74]

Vid ett handledningstillfälle aktualiseras formuleringen ”Denna lag tillkom
efter vår anslutning”. Läraren menar att ”det blir lite talspråkligt”; ”Sveriges
anslutning” skulle vara en ”mer strikt” formulering.379 Uttrycken ”vår grundlag” [T1/3/205], ”vår offentlighetsprincip” och ”våra myndigheter” [T1/3/
214] föranleder kommentaren uttr. Av samma art är följande påpekande:
ger alltså oss medborgare möjlighet LK: Undvik, precision [T1/3/196]

Läraren hänvisar till strävan efter precision som en anledning till att pronomen med inklusiv funktion skall undvikas. Ordet vi (liksom andra pronomen
med samma funktion) är problematiskt också av skäl som har att göra med
relationen mellan text och mottagare. Läsartilltalet, som kan ses som en retorisk aspekt av textnormer, får här en oönskad utformning. Det är tankeväckande att ställa juridiklärarnas syn på vi mot en uppfattning som retorikprofessorn Anders Sigrell (2008b) uttrycker i en artikel i Svenska Dagbladet
(apropå Barack Obamas genomarbetade tal): ”Retorikens viktigaste ord är
vi. Vi-et fungerar som en lasso och drar in åhörarna i den gemenskap där
påverkan kan ske.”380 Kanske kan juridiklärarnas motstånd mot vi förstås
som ett avståndstagande från förment osaklig påverkan.381 Görel BergmanClaeson (1994) redogör för funktionen hos pronomen som vi, man och jag.
Också hon pekar på att inklusivt vi bidrar till att skapa en känsla av delaktighet. Användning av man kan vara ett sätt att undvika den känslan (a.a. s. 60).
En skribent kan använda ordet vi med referens till sig själv som författare.
Detta kollektiva författar-vi förorsakar lärarkommentarer som visar att det
inte överensstämmer med de vedertagna textmönstren:
Dessa frågor är viktiga att ha i åtanke när vi ska behandla nästa punkt i denna
PM. LK: Nej [T1/3/232]
LK: Skriv helst inte i ”vi-form”. [T1/3/232/slutk.]
När vi från en skadeståndsrättslig utgångspunkt önskar utreda […] kan vi
först konstatera LK: Undvik denna typ av ”berättarform”. [T2/59]

Till ett vetenskapligt textideal hör objektivitet, vilket får konsekvenser för
hur författaren kan framträda i texten. En student ställer frågan om man får
379

T1 pm-handledning 12.10.2004.
Funktionen som lasso hos ordet vi berörs också i Sigrell 2001:196. Fløttum m.fl. (2007:23)
som har undersökt bruket av vi (och motsvarande ord på olika språk) i akademiskt språk slår
fast: ”The various uses of ’we’ open up for a multitude of possible voice-mixing and of rhetorically interesting moves.”
381
En parallell kan dras till ämnet nationalekonomi som Blåsjö (2004) studerat. Hon konstaterar att ordet vi inte används i inklusiv funktion (s. 91): ”Resultaten visar att nationalekonomerna i mitt material aldrig gör sig till ett vi med utomstående eller samhället, dvs. allmänt
inklusivt vi förekommer inte.” Detta mönster präglar förmodligen det vetenskapliga framställningssättet i många discipliner.
380
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skriva jag och rådet blir att vara försiktig. För att det inte skall bli tyckande
är det viktigt att ange skälen till att man tycker. ”Det är inte förbjudet, men
fundera över vad som kommer efter ordet jag.”382 På kursen Juridisk svenska
möts studenterna av budskapet att orden vi och jag skapar en ojuridisk ton.383
Ordet jag kan ses som en ”symbolfråga” (Studentens skrivhandbok s. 93).
Det har ett symbolvärde eftersom det i vetenskapliga sammanhang ofta signalerar en oönskad informalitet. Frågan om användningen av jag tas upp i
flera uppsatshandböcker. Rienecker & Jørgensen (2008:364) menar att motståndet mot jag verkar vara på väg bort, ”med undantag för konservativa
ämnesområden och inom de naturvetenskapliga disciplinerna”.384 Deras
skrivpedagogiska anvisning är att det inte är genom att textens subjekt utelämnas som objektiviteten skall visa sig. I Uppsatsens mystik (s. 88) är budskapet att pronomenet jag inte alls är oförenligt med en saklig och neutral
ton, men ”en överdriven användning av sådana pronomen passar i allmänhet
inte i ett vetenskapligt arbete”.385
I följande exempel markeras pronomenet sådant. I kommentaren uttryck
ligger här troligtvis ett påpekande som gäller vaghet i syftning. Vagheten
kan bidra till att ordet också uppfattas som talspråkligt.
Även sådant som tillgänglighet och tydlighet i lagar och föreskrifter är viktiga grunder för förutsebarheten. LK: uttr. [T1/3/205]

Kravet på precision yttrar sig i några fall i att det pronominella adjektivet
samma markeras. (Kommentarerna nedan härrör från två olika lärare.)
Samma argument kan LK: ? Nä, liknande [T1/3/232]
Samma bestämmelser finns LK: El. lika? [T2/283]

Budskapet blir att orden måste vägas på guldvåg innan ordvalet görs; användningen av samma kräver identisk referens.
När det gäller användning av pronomen kan en koppling göras till analyser av ordförrådet i juridiska texter som framkommer hos Crystal & Davy
(1969). I en undersökning av textbindning fann de att pronomenbindning,
382

T1 pm-handledning 12.10.2004.
T1 kursen Juridisk svenska 20.11.2003. Vilka stildrag som det budskapet kan resultera i
illustreras av följande formulering hos Sverker Tirén (1977:33): ”Kanslisvenskan är det obefolkade språket.”
384
Som ett inlägg i frågan om juridikutbildningens krav kontra yrkeslivets skildrar juridikstudenten Frida Bogenkrans (2009) i en krönika i Dagens Juridik hur en juridiklärare (vid Stockholms universitet) kommenterar en promemoria som hon skrivit. Lärarens budskap, som
framförs med eftertryck, är att i ett framtida arbete på en advokatbyrå skulle det inte accepteras att hon skrev i jag-form.
385
I mitt arbete med studenttexter vid Uppsala universitet kan jag iaktta konsekvenser som
motståndet mot ordet jag får för meningsbyggnaden i studenters uppsatser. Rienecker &
Jørgensen (2008:364) omvittnar hur studenter gör ”märkliga krumsprång” i uppsatserna för att
undvika jag. Ask (2007:130) ger exempel på studenters användning av ”jag-döljande” passivkonstruktioner.
383
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som är det vanliga bindningssättet i normalprosa, saknades i de juridiska
texter som de undersökt. Gustafsson (1975) har funnit pronomenbindningar
inom meningar i lagtext men inte mellan meningar. Undvikande av pronomen om korrelatet står i en tidigare mening är en av de förändringar i
svenskt lagspråk från 1700-talet och framåt som Pettersson (1992:96) kunnat
konstatera. En orsak till förändringen är att 1800-talets lagskrivare ”försöker
uppfylla ett krav på att uttrycka sig explicit”, och på 1900-talet ökar enligt
Pettersson den restriktiva hållningen gentemot pronomen. Frånvaro av pronomenbindning i juridiska texter kan finnas som ett grundmönster för juridiklärarnas språkkänsla och leda till en skärpt vaksamhet på studenternas
pronomenanvändning.
Benämningen syftning används ibland när formuleringar med bristande
logik i satsstrukturen markeras och när det är mer komplexa innehållsaspekter som föranleder kommentaren:
Görs en jämförelse med andra demokratiska länder förekommer nästan överallt någon form av offentliga valförberedelser. LK: syftning (förekomsten är
ju ej beroende av om jämförelser görs) [T1/3/160]386
Genom att det enligt RF 1:4 st. 2 är riksdagen som är det lagstiftande
LK: syftning (– numreringen är ju ej avgörande…) [pil från den understrukna
frasen till 1:4, T1/3/78]
att lagstiftaren […] velat utnyttja ansvarsförsäkringens möjligheter att ålägga
skadeståndsskyldighet utan att den ersättningsskyldige drabbas ekonomiskt.
LK: syftn! [T2/107]387

8.4.2 Precision i utformningen av nominalfraser
Kravet på precision yttrar sig också i att utformningen av bestämningar måste skärskådas, som när en lärare vid en pm-genomgång gör följande reflektion: ”angeläget allmänt intresse, allmänt angeläget intresse. Kan se ut som
om det betyder samma sak.”388 De lite spetsiga frågorna med anledning av
nedanstående nominalfraser förefaller ha ett liknande syfte:
praktiska inskränkningar av äganderätten LK: ordval / finns det opraktiska/
teoretiska inskr? [T1/3/113]
risken för ett oönskat maktmissbruk LK: Finns önskat? [T1/3/211]

Att en lärare markerar uttrycket ”övergripande grundidé” [T1/3/211]389 kan
bero på att det uppfattas som antingen tautologiskt eller motsägelsefullt
(både ”över” och ”i grunden”).
386

Benämningen syftning kan vara svår att förstå innebörden av här. Påpekandet inom parentes ger dock studenten en tolkningsnyckel.
387
Kommentaren är – till skillnad från övriga kommentarer i texten – inringad, vilket tyder på
att läraren vill betona oklarheten i formuleringen.
388
T1 RTG 9.12.2003.
389
Meningen lyder: ”Demokratins övergripande grundidé är folkstyre.”
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Från ett T1-pm [T1/2/120] hämtar jag en kommentar som är kopplad till
tydligheten vid referensbindning. I texten undersöker studenten lagrummen i
den så kallade Europakonventionen. I det första stycket finns den fullständiga benämningen: ”Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. I andra stycket använder studenten
på två ställen benämningen ”Europakonventionen”. Det tredje stycket har
rubriken ”Europakonventionen”, och i stycket använder studenten ordet konventionen. Är det temat nu så etablerat att den benämningen är naturlig?
Studenten anser förmodligen det, och hon eller han vill kanske variera sig.
Ordet konventionen föranleder en understrykning och en kommentar från
läraren: ”använd inte olika förkortningar”. Lärarens uppfattning att sådan
variation skall undvikas är en ståndpunkt som fokuserar tydlighet. Kommentaren till det understrukna ordet visar hur strävan efter enhetlighet kommer
till uttryck. Det studenten skriver om är en välkänd företeelse, och det framstår inte som om det här föreligger någon risk för missförstånd i syftningen,
men variationen påtalas ändå.
I Att skriva juridik (s. 52) påpekas vikten av variation av ord och fraser,
men där ges också en anvisning som läraren kan stödja sig på: ”Facktermer
och andra för texten sakligt betydelsefulla ord bör dock undantas från denna
strävan med hänsyn till önskemålen om klarhet och precision.” Frågan om
variation kontra enhetlighet kompliceras av att det finns fall där enhetlighet i
ordformer leder till att facktermer används på ett felaktigt sätt. När en student skriver ”mellan skadelidande och skadevållande” ändrar läraren det
sista ordet till ”skadevållare” [T2/198]. Studenten uppfattar troligen att parallelliteten i benämningarna skadelidande–skadevållande är någonting som
gör texten bra, men hon eller han missar att terminologin blir fel. Skadevållare är den vedertagna termen för den som orsakar en skada, medan skadevållande används om handlingar eller tilldragelser.390
Vid pm-handledning på termin 1 ges instruktionen att inte växla mellan
regeringsformen och RF.391 Vilken norm för benämnande av olika instanser
som råder i juridikutbildningen är inte alltid helt tydligt. När en student skriver ”EG-fördrag” är det förståeligt att läraren ändrar till bestämd form (genom att lägga till ändelsen -et). Därtill fogas kommentaren ”uttr. EGF”
[T1/3/205]. Innebär markeringen att förkortningen EGF bör användas?
Den ovan nämnda lärarkommentaren om att undvika ellipsen konventionen kan spegla en allmänvetenskaplig textnorm, men när precision i det
språkliga uttrycket är på ett emblematiskt sätt norm och mål blir en sådan
förkortning än mer problematisk. Trosborg (1997:14) menar att strävan efter

390

En av juridiklärarna i min studie bekräftar i e-post (18.12.2009) att hon skulle använda
termerna på det sättet: ”Min spontana känsla är densamma, så säkert är det en insocialisering
som ligger i botten.”
391
T1 pm-handledning vecka 42 2004.
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precision och undvikande av tvetydighet alltid överordnas elegansen i juridiskt språk. I mitt material framträder det mönstret.
Bestämningar med relationell innebörd kan ha en potentiellt oklar innebörd och därmed föranleda påpekanden:
Skadeståndsmöjligheten innebär alltså ett ökat skydd för den skadelidande.
LK: relativt vad? [T2/12]
Skillnaderna och likheterna mellan culpaansvaret och det strikta ansvaret
framstår i rättsteknisk bemärkning som relativt tydliga. LK: ! [T2/200]

Det första exemplet ovan visar att ett till synes begripligt uttryck som ökat
skydd inte håller måttet i den strävan efter precision som juridiklärarna ålägger sina studenter. Genom utropstecknet i det andra exemplet pekar läraren
på den otydlighet som ligger i ordet relativ.
När det gäller nominalfraser gör lärarna ibland markeringar som uppmärksammar studenterna på ett precisionsideal i form av klassisk stilistisk
känslighet. Då bör exempelvis tautologier undvikas, och därför påtalas ett
uttryck som ”rätt till regressrätt” [LK: uttr., T2/110].
Också i fråga om genus hos förkortningen pm eftersträvas precision. I en
T2-text ger läraren kommentaren språk till varianten ”detta PM” [T2/15];
användandet av ”rätt” genus blir här ett tecken på språklig kvalitet.

8.4.3 Tempusbruk och andra former av verbanvändning
Kravet på precision aktualiseras också i studenternas verbanvändning. I några fall framgår explicit av lärarens kommentar att det valda verbet inte återger ett sakförhållande på ett korrekt sätt:
Rådet innehar EU:s normgivningsmakt. LK: uttr. i sak inte helt korrekt [T1/2/
192]

När studenters val av verb ifrågasätts sker det av till synes mycket varierande orsaker. Det är svårt att avgöra om det i något av de följande fallen handlar om sakfel. Gränsen mellan innehållsliga och idiomatiskt betingade felaktigheter kan vara flytande. I det tredje exemplet är orsaken till att verbet
markerats dunkel. I enlighet med dominerande rättningspraxis presenterar
lärarna inte några alternativa verb:
En arbetsgivare kommer därmed aldrig behöva vidkännas jämkning av en
personskada han erhållit av en arbetstagare LK: ordval [T2/110]
Kontrollfunktionen genomlevs till stor del genom LK: ? [T1/3/216]
Rådet består av en företrädare för varje medlemsstat. LK: uttr [T1/2/192]

Den mångtydiga innebörden hos verb som vara, bli och ske kan göra användningen av dem problematisk. En lärares kommentar till sådana verb kan
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också vara föranledd av att det finns ett mer idiomatiskt uttryck, som i det
första av de följande exemplen (råda informationsfrihet):
Det måste vara informationsfrihet. LK: uttr. [T1/3/244]
Undantagen blir om förutsättningen skall ha varit väsentlig eller bestämmande för den rättshandlande LK: ordval [T2/369]
anvisning om vad som sker vid personskador LK: ordval [T2/110]

En komponent i den ökade precision i verbanvändningen som juridikstudenterna skall eftersträva är ett genomtänkt bruk av epistemiska markörer. Liksom i all vetenskaplig text skall sanningshalten i studenternas utsagor vara
preciserad. Epistemisk modalitet skall uttryckas när sakinnehållet så kräver,
även om det till synes medför en vaghet:
Tre olika maktfördelningssystem urskiljs i demokratier: parlamentariska, presidentiella och semipresidentiella system. LK: uttr. / kan urskiljas [T1/3/78]
Ordet integritet är synonymt med oberoende och okränkbarhet. LK: – är det?
Nyansera, typ ”kan sägas vara”… [T1/3/128]

En aspekt av verbanvändningen är vilka referatmarkörer som skall användas.
Hos andra lärare eller i andra akademiska ämnen förekommer förmodligen
normer som skiljer sig från dem som kommer till uttryck i följande exempel:
I […] Svenska advokatsamfundets vägledande regler […] står det LK: uttr.
[T1/2/275]
I ”Lag (1997:895) om förhandsavgörande” står det om LK: talspråk [T1/2/
278]
Hellner menar att när det gäller LK: ordval [T2/283]
Gunnar Persson säger i en av sina böcker att LK: lite ovetenskapligt uttryckt
[T1/3/24]392

I verbanvändningen utgör tempusbruket ett moment som ofta uppmärksammas:
Bakgrunden till rättsfallet är att [T1/3/11]
Rättsfrågan är om utlänningslagen [T1/3/11]
Även HD använder sig av den här principen i detta fall och dömer till fördel
för yttrandefriheten. [T1/3/128]
Leffler hävdar i en rapport från EU 96-kommitéen 1995 att [T1/3/64]
Förvaltningen har avgjort många sorters ärenden [T1/3/75]
392

Intressant nog noterar jag att Hållsten (2008:44) anger NN säger som ett exempel på
”forskarens sätt att markera anföring”. Att referera till olika källor är en central språkhandling
i vetenskapligt språk, och det finns en rad vanligt förekommande referatmarkörer. Även i
exemplet ”Hellner menar” använder studenten en etablerad formulering, vilken föranleder en
kommentar. Det finns en risk att den vaga lärarkommentaren ordval förvirrar snarare än
klargör.
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I NJA 1963 s 105 är det […] Men principen […] slås i varje fall fast. […] Att
domstolen i detta fall väljer att / LK: tempus bör utgå från dåtid / [---] När
HD tog ställning till fallet ansåg de inte att LK: här rätt tempus [T2/320]

Varför det i juristutbildningen finns en så tydlig reaktion mot presensform i
dessa fall är inte helt uppenbart, inte för mig och förmodligen inte heller för
studenterna. Att tempusanvändningen ofta påtalas verkar bero på att tempusbruket har en koppling till juridisk metod och källhantering.393 Den norm
som framgår av Att skriva juridik – där fyra sidor ägnas åt tempus – är att
redogörelser för ”avslutade händelser i det förflutna” normalt skrivs i imperfekt. Denna norm gäller bland annat ”alla händelseförlopp i rättsfallsreferat
och fallbeskrivningar” (s. 50). En lärare knyter normen för tempusanvändning vid rättsfallsreferat till vem det är som talar: Det är domstolens åsikt –
använd imperfekt.394
Rättsfrågor och principer skulle kunna betraktas som mer generella och
därmed kunna omnämnas i presens, som i fallet ”rättsfrågan är”. Något sådant resonemang förs dock inte i Att skriva juridik eller i juridiklärarnas
skrivundervisning. Att en rättsfråga behandlas i ett några år gammalt rättsfall
är det som skall styra tempusvalet.
Presensformen i exemplet ”Leffler hävdar i en rapport” kan tyckas ge aktualitet åt framställningen, men reaktionen mot valet av tempusform förefaller kopplad till källans roll i den juridiska argumentationen vilket framstår
som en viktigare aspekt. Det kan också vara så att presensformen förknippas
med journalistiskt skrivande, en språklig stil som juridikstudenterna bör
undvika. Användningen av presens i sakprosa har inte en entydig stilistisk
prägel. Lagerholm (1999) påpekar att presensformer skapar närhet i tid och
därmed bidrar till involvement (Chafe 1982, Tannen 1985), något som karakteriserar talade situationer. Att en sådan ”indragning” inte är önskvärd i juridiska texter kan vara en orsak till att presensformer påtalas av juridiklärarna.

393

I en undersökning av uppsatshandledningar konstaterar Hagström (2005:57, med referens
till Backman 1998) att val av tempus hör till det vetenskapliga språket. Biber (2006:62) har
undersökt skillnader i bland annat grammatiska och syntaktiska mönster mellan olika discipliner. Hans undersökning visar att presensformer är betydligt vanligare än imperfektformer i
undervisningssituationer liksom i textböcker i alla undersökta discipliner. Förekomsten av
imperfektformer i läroböcker är störst inom humaniora och minst inom teknik. I handledningen Konsten att skriva och tala (Uddman & Gustavsson 2007:42) från en statsvetenskaplig
institution anger författarna riktlinjer för tempusbruk där det betonas att ”presens är ett mångsidigt användbart tempus”. Presens är ”normalt tempus för att uttrycka förhållanden som
gäller alltid eller under lång tid”. När en uppsatsförfattare ”åberopar vad andra har gjort eller
skrivit […] är det därför naturligare att använda presens”. Frågan om tempus kan kopplas till
den normlagermodell som jag använder i kapitel 6: Tempusvalet är i vetenskapliga sammanhang inte någonting som är givet, men det som Uddman och Gustavsson anger kan betraktas
som ett utslag av en allmänvetenskaplig norm i lager II. Särskilda normer för tempusbruk i
juridiskt språk hänför jag till lager III.
394
T1 RTG 14.12.2004. Man kan fråga sig om synsättet har att göra med att domslut är tidsbunden praxis som kan ersättas av ny praxis.
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Som Lagerholm (1999:179) framhåller är funktionen hos presens dock mer
mångfasetterad:
Vad som komplicerar bilden av presensbruket är att detta tempus också förknippas med generella påståenden, som är vanliga i strikt faktaorienterade
texter, t ex vetenskapliga texter och uppslagsverk.

Budskapet att juridisk svenska är ett helt nytt språk för juridikstudenterna
kan vara befogat när det gäller pragmatiska snarare än grammatiska språkstrukturer. Det tempusbruk som jag beskrivit ovan kan ses som ett exempel
på diskursenlig pragmatik som studenterna behöver tillägna sig reglerna för.
Att presensformer har även en faktaorienterad prägel gör att en problematiserande skrivhandledning kan behövas för att ge juridikstudenterna ett metaperspektiv på den norm som de förväntas anamma.
Till budskapet om precision i verbanvändningen kan kopplas ett språkdrag som ibland benämns antropomorfa konstruktioner. På ett informationsblad med rubriken Vanliga fel – kommentarer om PM-språket, som några
T1-lärare lämnar till studenterna, utgör sådana konstruktioner den första
kategorin.395 De exempel på felaktiga uttryck som ges är förordningen nämner, betänkandet tycker, principen ser, 11:e kapitlet styr. Som förklaring till
att konstruktionstypen är felaktig anges att döda ting inte kan vara aktiva.
Flera lärare tar vid muntlig skrivhandledning upp det här uttryckssättet bland
exemplen på vanliga fel i studenternas texter, och felet sägs också finnas i
tidningar.396 Lärarna ger olika typer av förklaringar till att uttryckssättet är
olämpligt:
Lagtexten säger, berättar, konstaterar – nej knappast.397
Man får inte skriva ”lagen säger”. Är inte så snyggt.398
”Lagen säger” är talspråkligt. Min första lärare på T1 la örat mot lagboken:
”Lagen säger ingenting.”399

Att lärare som i det tredje exemplet ovan illustrerar ståndpunkten med hjälp
av gester förstärker budskapet: Lagen säger ingenting. Formuleringssättet
återfinns i de nya juridikstudenternas texter tillräckligt ofta för att lärarna
skall ha anledning att uppmana studenterna att inte använda det.400 Ibland
används benämningen antropomorfisering (som i fallet ”USA däremot vill

395

Bladet härrör från år 2003.
Exempelvis vid T1 RTG 11.11.2003.
397
T1 RTG 15.11.2002.
398
T1 pm-handledning 13.10.2004.
399
T1 pm-handledning 12.10.2004.
400
På motsvarande sätt får amerikanska juridikstudenter lära sig att inte säga ”the Court felt”
eller ”the Court believed” (Philips 1982:181).
396
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ha” [T1/2/299]) och ibland personifiering.401 I sina kommentarer använder
lärarna också mer generella markeringar som ordval eller utropstecken:402
Den vilar på ämbetsmannaidealet som tillsammans med 1809 års regeringsforms maktdelningsprincip gärna ville se tjänstemännen som LK: ordval. Ideal och principer kan inte se [T1/2/218]
Till skillnad mot 1 § 2 st SkL som talar om vållande på den skadelidandes
sida LK: ! [T2/110]

När lärare markerar formuleringar där domstolen omtalas som om den vore
ett levande subjekt används även den vanliga kommentaren uttryck (”Domstolen sa” [T1/3/214]). En lärare för in aspekten ”språklig hövlighet”:
”HD säger att …” HD säger väldigt lite.
”Domstolen tyckte” – jaha, hur dömde den då?
Behandla domstolen med viss språklig hövlighet, respekt.403

Även Melander (2006:30) kommenterar studenters sätt att omtala domstolar:
Inte heller ”tycker” rikets främsta dömande makt något. Den ”fastslår”, ”konstaterar”, ”finner”, ”anför” och så vidare.

Ett resonemang hos Melander (ibid.) ger ytterligare belysning av vilka konstruktioner med ordet lagen (eller liknande ord) som är olämpliga i juridisk
text:
Juristen är […] ofta tröttsamt petig och att säga att det är osnyggt att skriva
att något ”står” i lagtext känns kanske löjligt. Lagtexten är ändå inte en text
vilken som helst. En dagstidning läser man, en lagtext konsulteras.

Flera av de alternativa formuleringssätt som studenterna prövar markeras
och är alltså inte acceptabla: I RF 3:1 utsagas det om rätten att, I RF 1:2 tas
det fasta på att, I RF 1:6 meddelas att, I artikel 249 i EG-fördraget står, I
KöpL 3 § står att finna att, 28–29 §§ avtalslagen tar upp, som framgår av
SkL 2:1. Ordval som lärarna föreslår är anges och stadgas.
Förmodligen uppmärksammar många studenter under den första terminen
uppmaningen att inte använda uttryck som lagen säger i en rättsvetenskaplig
text. En student som ger sin åsikt om innehållet i lärarnas textkommentarer
på termin 1 lyfter fram ett sådant påpekande som något värdefullt:404

401

T1 RTG 17.11.2004. ”Lagstiftningen tar hänsyn till individuella omständigheter” är den
formulering som kommenteras. Läraren påpekar att det i och för sig är viktigt att komma ihåg
att det finns personer bakom.
402
Utropstecknet förefaller signalera att studenten borde ha vetat att uttryckssättet inte skall
användas.
403
T2 pm-seminarium 23.2.2005.
404
Enkätsvaret föranleder reflektionen att studenten borde ha fått med sig mer i bagaget efter
lärarkommentarer till tre texter på termin 1.
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Detaljpåpekanden om uttryck ex lagen säger, etc. är de mest värdefulla kommentarer jag fått. [EnT104/m83/53]

Det är främst en lärare som använder benämningen antropomorfisering, och
det är tydligt att hon är mycket uppmärksam på uttryck som kan uppfattas ha
en sådan innebörd. Att formuleringarna nedan kommenteras är ett uttryck för
lärarens strikta förhållningssätt. I det fjärde exemplet utgörs kommentaren av
det mer generella ordval, men det kan vara samma synsätt som ligger bakom:
det subjektiva rekvisitet ”ond eller god tro” kan få en helt annan tolkning
LK: antropomorf [T2/319]
Ett anbud som ger mer detaljerad information har betydligt större chans att
uppfattas rätt av anbudstagaren. LK: antropomorf. [T2/319]
svensk lagstiftning undertrycks av en viss rädsla för att stifta lagar som
LK: antropomorfisering [för att inringat, T1/2/206]
Domstolar och andra myndigheter är väldigt noga med hur de går till väga
vid juridisk problemlösning LK: ordv [T1/2/21]

Att uttrycket ”reklamen agerar” (”på en betydligt större marknad”) markeras
(uttr. [T1/3/24]) bygger på samma motstånd mot inanimata agenter. Det är
möjligt att det finns en risk för bristande precision i argumentationen om
sådana subjekt kopplas till handlingar som normalt endast levande varelser
utför. Några utvecklade resonemang kring vilken inverkan användningen av
den här konstruktionstypen skulle ha på juridisk argumentation har jag dock
inte noterat i samband med skrivhandledning.405
En T1-student beskriver sina reflektioner kring språkbruket på följande
sätt: ”I vanliga fall älskar jag figurer. Antropomorfiseringar blir du sågad
för.”406 Studenten ger en strukturell förklaring som verkar hjälpa honom att
acceptera att han behöver passa sig för detta språkdrag: ”Man kan ha ett
rättsstatsperspektiv på skrivandet. Skrivandet måste vara lite stelbent, klart.”

8.4.4 Funktion och stilistisk karaktär hos orden så och torde
Att införliva en ny vokabulär innebär förutom att lära sig nödvändiga termer
också att ta till sig vilka typer av uttryck som anses felaktiga eller olämpliga
i sammanhanget. Två ord som påtalas ofta är så och torde. Bakom motstån405

Är den ontologiskt präglade sammanblandningen särskilt olämplig när det gäller sättet att
språkligt hantera juridiska instanser? Filosofen (och retorikern) Mats Rosengren (1998:20–21)
menar att om vi syftar på Platons skrifter med ett uttryck som ”Platon menar att…” är det
”helt klart att antropomorfisera”. Hans kommentar till bruket av detta språkdrag är rimlig:
”Likväl är detta det vanligaste sättet att tala”. Han menar att när man väl har uppmärksammat
risken för ”sammanblandning mellan den skrivande människan och det hon producerar” blir
problemet hanterligt.
406
T1, samtal efter RTG 4.12.2003.
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det ligger olika stilistiska aspekter. Strykning eller annan markering av ordet
så i följande funktion är vanligt förekommande:
Enligt artikel 6 i EU-fördraget så ska [T1/3/64]

Så i den här funktionen benämns på olika sätt i grammatisk språkbeskrivning, däribland adjunktionellt.407 Huruvida användning av det bryter mot
skriftspråksnormen kan diskuteras. Det är dock klart att det i rättsvetenskapliga och andra akademiska sammanhang finns en ansenlig mängd skribenter
och läsare som reagerar mot detta språkdrag i skrift. I Att skriva juridik
(s. 44) avråds från bruket:
Ordet ”så” fungerar ofta i talspråket som ett kommatecken, men i skriven text
kan det lätt försämra stringensen. Skriv t.ex. inte ”I början av lagboken så
finner vi regeringsformen” eller ”Sedan åtal var väckt så fann han för gott att
erkänna”.

Hos Teleman 1991 och i Språkriktighetsboken används benämningen gränsmarkerande så. Bedömningen är att om sådan dubblering efter satsens fundament förekommer ofta i skriven text ger det ”en ganska pratig effekt”
(Språkriktighetsboken s. 377). Ett så kan dock enligt Språkriktighetsboken
vara motiverat efter ett långt fundament. Ekerot (1988:31) fastslår att såkonstruktionen är en främst talspråklig företeelse.
En del juridiklärare är angelägna om att uppmärksamma studenterna på
ordet, exempelvis vid pm-handledning på termin 1. Ordet så blir en representant för ord som signalerar talspråk och som därför skall undvikas:408
Akta er för talspråk, så-fällan
Man kan göra en så-granskning. I 99 fall av 100 kan man ta bort det.409

Lärarnas (utbildningens) inställning till ordet så (och vissa andra ord) blir
något som studenter kan ta fasta på – och ange som lämpligt innehåll i en
föreläsning om att skriva juridik:
Förbjudna ord som: ej, ju, så, ska. Formuleringar, hur man skall uttrycka sig.
Ge exempel från tidigare PM på T1. [EnT104/m84/15]

Så kan fylla en funktion i klargörandet av strukturen i en mening. I ett textmaterial från termin 1 återfinns ordet så: ”Vad gäller övriga […] efterfrågade
handlingar, så finns det en uppenbar om än svåröverskådlig risk att”.410 Den
407

Svenska Akademiens grammatik del 4 s. 694.
I Uppsatsens mystik (s. 96) presenteras ”bindeordsjakt” som ett sätt att upptäcka ord som
bör tas bort: ”’Så’ och ’ju’ är i allmänhet ren utfyllnad som fungerar i talspråk men kan göra
skriven text mer otydlig.”
409
T1 pm-handledning 17.10.2002 respektive 13.10.2004.
410
Material från T1 2005 (kopplat till föreläsningen Juridisk metod 3). ”Det enkla fallet”,
dom från kammarrätten i Stockholm.
408
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faktiska användningen av så och det generella påbudet ”undvik så” blir en
form av dubbla budskap. Ett onyanserat avvisande av så träffar även konstruktionen om–så.411 I Svenska Akademiens grammatik (del 4 s. 695) anges
att när det gäller formellt skriftspråk brukar språkvårdare godkänna adjunktionellt så endast efter en konditional bisats (se även Ekerot 1988:31). Sådana villkorskonstruktioner förekommer i Att skriva juridik:
En kompletterande tumregel som skyddar mot förlegade ord är att om ordet
förefaller helt omöjligt att använda i ett vårdat talspråk så bör det inte heller
användas i skrift. (s. 19)
Även om detta många gånger är lämpligt i större arbeten så blir det alltför
omständligt och (s. 29)

Torde är ett annat av de enskilda ord som lärarna markerar. Vid pm-handledning på termin 1 ger en lärare studenterna rådet att inte fastna i ”tordefällan” utan hitta varianter.412 En lärare på termin 3 uppmanar en student att
undvika en del ”juristord”, däribland torde:
LK: De tynger ner och skär sig med ditt språk i övrigt. Skriv aldrig ett ord du
inte skulle använda i vårdat talspråk. [T3/11/slutk.]

Användningen av torde kommenteras i Att skriva juridik, där ordet har tagits
med i sakregistret. Författarna menar att ju och torde troligen är ”de oftast
förekommande onödiga orden i juristers prosa” (s. 44). Ordet torde kritiseras
eftersom det har karaktären av osäkerhetsmarkör. Handboken ger ett tydligt
formulerat råd: ”Gå gärna in för att aldrig använda detta uppstyltade ord som
odrägligt blommar i uppsatser och avhandlingar.”
Torde är ett ord med en symbolisk status av ”fel”. Ett enkätsvar från en
student på termin 6 visar på ett kondenserat sätt hur bestående inlärningen av
denna inställning till ordet blivit för honom. När han efter sex terminers studier får frågan vilken bild av hur en jurist bör utforma sitt språk som han
tycker att utbildningen har gett honom, kommer ordet torde med i svaret:
vad du skriver skall inte kunna missförstås ens av den som försöker. (och så
skall man inte skriva torde…) [EnT605/m80/27]

Det är riktigt att torde kan ha en otydlig innebörd, men avståndstagandet från
ordet har också andra inslag. Det kan förstås som en reaktion från personer
som i sin professionella gärning så ofta stött på detta ord att de uppfattar det
som ett ”odrägligt” blommande ogräs. Påtalandet av ordet blir även en del i
411

Detta ordpar visar på den grundläggande strukturen vid rättstillämpning: ”Den ’klassiska’
formen för normer av det slag som i den idealtypiska modellen ligger till grund för rättstilllämpningsbeslut består av (eller kan utan betydelseändring omformuleras till) en villkorssats –
’om …’ – i vilken förutsättningarna för ett visst beslut med största möjliga noggrannhet anges, och en följdsats – ’så …’ – i vilken det påbjudna beslutsinnehållet anges så entydigt som
möjligt.” (Strömholm 1991:110).
412
T1 pm-handledning 16.10.2002.
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en språklig vägledning som anknyter till ideal i nutida myndighetsspråk.
Noteras kan dock att det i mitt material finns ett exempel på att läraren för in
torde. Exemplet visar vilken funktion ordet kan fylla. Genom en ändring av
”inte har förmågan att” till ”inte torde ha förmågan att” görs en epistemisk
modulering [T1/3/131].413

8.5 Ändringar som innebär ökad precision
I de flesta fall åtföljs lärarnas kommentarer till uttryck och formuleringar
inte av några alternativa lydelser. Strävan efter precision är dock en uppenbar ledstjärna i de fall då lärare presenterar ändringsförslag. Jag tar här upp
tre typer av ändringar som lärarna gör för att åstadkomma ökad precision:
borttagande av ord, ändring av formulering – hit räknar jag även tillägg av
enstaka ord – samt ändring av ordföljd.

8.5.1 Ökad precision genom borttagande av ord
Den stringens i formuleringen som åstadkoms genom undvikande av onödiga ord utgör en viktig del i precisionsidealet. Några lärare i mitt material gör
påtagligt ofta strykningar i studenttexterna. Jag betraktar här även insatta
parenteser som en form av strykning. I en text från termin 2 finns tolv strykningar på tre textsidor. (De följande exemplen utan referens är hämtade från
den texten [T2/75].) Det som stryks är oftast ett enstaka ord men det kan
också vara ett sammansättningsled – rättsinstanser – eller en hel sats: ”Huvudregeln […] är […] att ren passivitet inte är avtalsgrundande utan att det
krävs aktivt handlande.”
I några fall stryker läraren formord som inte är nödvändiga, och därigenom ökar stringensen (”Det räcker inte med att bevisa att”). I följande exempel stryker läraren ordet det men gör också ett preciserande tillägg (stycke i
en paragraf) samt ändrar preposition, tre små ändringar som medför att meningen ansluter mer till genrens etablerade språkmönster:
Studentens formulering: I 4 § AvtL framgår det att en accept som kommer för
sent skall ses som ett nytt anbud.
Formulering efter lärarens ändringar: Av 4 § 1 st AvtL framgår att en accept
som kommer för sent skall ses som ett nytt anbud.

Det kan vara svårt att avgöra om en strykning görs för att korrigera en innehållslig felaktighet eller för att öka stringensen genom att redundant information tas bort:
413

Meningen lyder i sin helhet: ”Eftersom åtminstone majoriteten av dem som använder sig
av denna tolkningsprincip inte har förmågan att läsa tankar så rör det sig om rena gissningar.”
(Läraren stryker så.)
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Samtliga rättsinstanser
uppfattades av hans medkontrahent som ett godkännande eller en accept av
ett anbud.
Ett problem med dessa lagrum kan vara bevisningen rörande rekvisiten.

Lärarens strykningar innebär oftast att den övergripande meningsstrukturen
kan kvarstå men i ett fall stryks ett subjekt utan att läraren anger något alternativ. Det strukna ordet är man (”Man ser att de ovanstående paragraferna
innehåller ”). Lärarens strykning kan ses som en programmatisk varning för
detta ord, och det viktiga är då att hennes kommentar har funktionen av varningsklocka, inte att den ger studenten förslag till hur den aktuella meningen
kan ändras.
I några fall blir lärarens strykning belyst i slutkommentaren till texten. Att
läraren stryker uttrycket dubbelsidig – ”de dubbelsidiga rekvisiten”, ”acceptantens dubbelsidiga rekvisit” – får där en förklaring som innebär att det helt
enkelt inte heter så:
Inte: ”dubbelsidiga rekvisit”, utan: ”dubbla subjektiva rekvisit”.

Av följande exempel hämtat från en T1-text [T1/3/116] framgår hur stilen
blir uppenbart mer skriftspråklig – och stringent – när en rad formord tas
bort.
Studentens formulering: Det är genom den 1 § som det stadgas att KU:s kontroll
Lärarens ändringar: (Det är) genom [i] den 1 § (som det) stadgas att KU:s
kontroll
Formulering efter lärarens ändringar: I 1 § stadgas att KU:s kontroll

Det blir en skillnad i betydelsenyans om de ord som läraren satt inom parentes tas med (framhävande av att stadgandet utgår från just § 1). Läraren ger
inte en entydig anvisning men visar genom parenteserna ett önskvärt sätt att
förbättra texten.
Den stringens i formuleringen som lärarna i exemplen ovan eftersträvar
med sina ändringar lyfter en annan lärare fram på ett mer personligt färgat
sätt vid individuell handledning på termin 1: ”Precisera språket så att du inte
lämnar fluff.”414 De huvudbudskap som lärarna förmedlar i handledningen är
desamma, men i varierande grad låter lärarna en personlig språklig stil prägla handledningen.
I sammanhanget självklar information hör till det som lärare stryker eller
sätter inom parentes:
Jag har (i framställningen) valt att avgränsa mig till [T1/2/268]

414

T1 pm-handledning 18.11.2003.
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Domskälen (som finnes) i prejudikaten […]. Detta betyder att (i avgörandet
så) är det ändamålet som är […] i tolkningen (av detta). [T1/2/279]

Om ord som medför tautologi stryks främjas den viktiga pregnansen: ”Det
amerikanska statsskicket kan illustrera (ett bra exempel på) detta.” [LK:
form., T1/2/70].
Ändringar betingade av mönster för genrerelaterad formalia kan få stilistisk återverkan, som i fallet med denna strykning (parentes):
(I boken ”Makt utan motvikt” menar dock) Joakim Nergelius att det egentligen inte [T1/2/70]

Med sin parentes kan läraren vilja visa på en formaliatradition som innebär
att en boktitel som sedan anges i en fotnot är onödig i brödtexten. Strykningen av titeln medför att skribenten inte kan använda boktiteln ”Makt utan
motvikt” som ett led i sin belysning av pm-ämnet ”maktdelning”. Strykningen leder till att ordföljden behöver ändras, och läraren anger (med markering i texten och korrekturtecken i marginalen) att det finita verbet, menar,
skall flyttas. Lydelsen blir då ”Joakim Nergelius menar att det egentligen
inte”. (Ordet dock som upprepas i påföljande mening markeras också.) Lärarens markeringar blir delvis svårtolkade eftersom hon inte tydliggör syftet
med strykningen av de ord som hon sätter inom parentes.
I följande exempel återges ett stycke där den rättande läraren har markerat
onödiga ord genom att sätta dem inom parentes och dessutom gjort flera
understrykningar. När en student har problem med den språkliga stilen och
läraren vill uppmärksamma många av problemen kan resultatet bli att en stor
del av texten får någon form av markering.
Genom att domstolarna använder sig av prejudikat (i rättstillämpningen) säkras vad som stadgas i regeringsformens första kapitel 9 §. I denna paragraf
förklaras att allas likhet inför lagen skall beaktas då domstolarna dömer (efter
gällande rätt). Användande av prejudikat (i denna verksamhet) främjar att
lika fall dömes lika. [T1/2/279]

8.5.2 Ökad precision genom ändring av formulering
Lärarna i mitt material gör revideringar i studenternas texter i relativt liten
utsträckning, men genom tillägg av ord kan de förtydliga innebörden i ett
yttrande på ett uppenbart sätt. Som jag tidigare nämnt föranleder den potentiella oklarheten hos pronomen att de ofta markeras. Strävan efter ökad precision kan då förmedlas av lärarna genom förtydligande tillägg (snedstreck
visar placeringen av lärarens tillägg):
En annan paragraf som är av central betydelse för ramlagstiftningen är RF
8:11. Enligt den/ kan riksdagen tillåta att LK: -na regel el. detta stadgande
(t.ex.) [T1/2/7]
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kommer jag att behandla aktiv och passiv identifikation, dess/ innebörd samt
användningsområde LK: -a begrepps [T2/110]

I det andra exemplet ovan verkar studenten se ”aktiv och passiv identifikation” som ett uttryck i singularis och använder därför dess. Läraren förtydligar genom att ändra till dessa begrepps innebörd. I tilläggen i exemplen
nedan (infogade mellan snedstreck) varierar betydelsetyngden och den
grammatiska formen. Flera av tilläggen verkar ha till syfte att göra den
syntaktiska strukturen mer fullständig. I det sista av exemplen nedan är det
tveksamt om det ord som läggs till ökar precisionen:
En stat som varken begränsar maktutövande eller skyddar minoriteter är inte
en rättsstat, oavsett /om statsskicket är/ parlamentarism. [T1/3/84]
Det semipresidentiella systemet (/som återfinns/ t.ex. i Frankrike) är [T1/3/
78]
och har än så länge, /sett/ ur den enskildes perspektiv, skett återhållsamt
[T1/3/88]
Om det hela skulle ha gått rätt till borde en prövning /av detta/ ha skett [T1/3/
76]
Representanterna utses i samförstånd av medlemsländerna och /de/ ska på ett
opartiskt sätt [T1/2/268]

Många av lärarnas ändringar avser att öka precisionen i den juridiska argumentationen. Det är viktigt att studenterna använder korrekta termer. Vissa
ändringar föranleds av att ord som förekommer i allmänspråket använts på
ett felaktigt sätt: ”Att anhålla någon som är berusad [LK: uttr. omhänderta,
T1/3/27]. Anmärkningar kan också gälla betydelsenyanser som medför att
ett uttryck inte är korrekt i strikt bemärkelse. Exempelvis ändras ”preskriptionstiden i Sverige” till ”preskriptionstiden i svensk rätt” [T2/14] och ”uppsåtet med händelsen” till ”uppsåtet med handlingen” [T2/144].
Studenternas ordvändning kan vara problematisk på olika sätt. Det finns
en glidande skala från felaktig användning av termer via bristande precision i
begreppsanvändningen till användning av uttryck som i högre eller lägre
grad avviker från det som anses idiomatiskt. I mitt material finns en stor
mängd exempel på formuleringar som av olika skäl inte är tillräckligt tydliga
och som kan placeras på olika ställen utefter den skalan. Följande exempel
visar hur de pm-granskande lärarna ger förslag till uttryck som är mer innehållsligt korrekta eller mer idiomatiska:
medlemmar LK: uttr / medborgare [T1/3/207]
en mening tillsattes till lagtexten LK: fogades eller lades är bättre [T2/144]
Denna tillsatta mening LK: nya bättre i sammanhanget [T2/144]

En ändring som skall gagna precisionen kan också innebära att en bisats
ersätts av en prepositionsfras; meningen blir då mer koncentrerad. Den före241

slagna ändringen i exemplet nedan innebär samtidigt att ordet man tas bort,
varvid meningen blir mer opersonlig:
Vad som avses, när man säger att en lag eller annan LK: uttr. ”med att” / ?
[T1/3/205]

8.5.3 Ökad precision genom ändring av ordföljd
Juridiklärarnas ändringar av ordföljd medför ofta en ökad precision, vilken
kan leda till ett mer korrekt innehåll. I följande exempel innebär lärarnas
ändringar – som framgår av den andra meningsvarianten – att lagparagrafen
placeras på satsadverbialets plats. Den satsgrammatiska ändringen medför en
modifiering av innehållet.
Medverkan till skadan måste dock ha skett genom vållande enligt 6:1 st 2
SkL.
Medverkan till skadan måste dock enligt 6:1 st 2 SkL ha skett genom vållande. [T2/110]
Avtalets skälighet skall bedömas enligt 1 st. med hänsyn till
Avtalets skälighet skall enligt 1 st. bedömas med hänsyn till [T2/369]
Om accepten är oren skall det ses som ett nytt anbud enligt 1 st.
Om accepten är oren skall den enligt 1 st. ses som ett nytt anbud. [T2/75]

Placeringen av ord som styr eller specificerar andra satsled inverkar på precisionen i satsen. I vissa fall är placeringen betydelseskiljande (lärarens önskade placering inom snedstreck):
Det blir bara kommersiellt /bara/ därför att [T1/3/118]
Jag anser att även jämlikhet /även/ kan ses som ett relativt bra rättfärdigande
av minoritetsskydd. [T1/3/145]

8.6 Kurslitteraturens språkliga inverkan
En ofrånkomlig följd av studenters arbete med ett kursinnehåll är att språket
i kurslitteraturen inverkar på studenternas språk. Juridikstudenternas läsning
av kurslitteratur i form av lagar, rättsfall och doktrin har naturligtvis stor
inverkan på deras språkliga inskolning. Ibland framhåller lärarna tydligt att
kurslitteraturen är viktig som språkligt mönster:
Det enda sättet ni har att lära er skriva juridiskt är att läsa juridisk text och att
skriva själva naturligtvis. Doktrin är ju oftast rätt.415

415

T2 pm-seminarium 7.5.2004.
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Studenter måste träna sig i att återge innehållet i kurslitteratur och andra
texter utan att skriva av, och datoriserade kontrollsystem som Urkund används för att upptäcka plagiat.416 Nödvändigheten av att genomgående referera till lagtext och doktrin är en komplicerande faktor för juridikstudenterna.
Plagiat och avskrift är inte förenligt med vetenskaplighet, men den form
av inverkan som innebär att studenterna anpassar sig till etablerade språkliga
mönster kan förmodas vara någonting som de ansvariga för ett universitetsämne ser som önskvärt. Av den rättsvetenskapliga litteraturen lär sig juridikstudenterna vad som är giltiga angreppssätt, och de bygger upp sin erfarenhet av vilka språkliga strukturer och ordval som är hävdvunna. Studenternas
enkätsvar (i slutet av termin 1) ger en varierande bild av vilken inverkan
kurslitteraturens språk har:
Kurslitteraturen är som ett ideal, framför allt Strömberg. ”Så här skall det se
ut” [EnT103/m/11]
Språklig förebild: Håkan Strömberg (juridisk språkgud) [EnT103/m83/151]
”Gurun” Håkan Strömberg. [EnT103/k/118]
Det påverkar ibland mitt språk lite för mycket har jag märkt. Språklig förebild har dels varit Jensen/Rylander [dvs. Att skriva juridik] dels Strömberg.
[EnT103/m/52]
Mitt språk blev till att börja med lite ”stelare”, men jag har lyckats ändra detta. [EnT103/k84/140]
Kurslitteraturen har mestadels varit en källa. Jag har försökt hålla distansen
språkligt (de flesta böcker ligger ju på en ”hög” nivå) och utveckla mitt eget
språk. [EnT103/m83/35]
Man har omedvetet blivit påverkad av dem [böckerna]. [EnT103/k83/48]
Ej språklig förebild, alla böcker innehåller många av de fel som räknas upp i
”Att skriva juridik” [EnT103/k85/71]
Jag har nog inte tagit till mig språket i kurslitteraturen i någon medveten utsträckning. [EnT103/m82/6]
Har knappt läst något, har inte påverkat mig alls. [EnT103/m84/12]

När studenter konkretiserar vad i kurslitteraturens språk som kan tjäna som
förebild nämns i första hand koncentration och tydlighet:
Förebild: H. Strömberg – Normgivningsmakten. – Koncentrerat och tydligt
språk. [EnT103/138]

Håkan Strömberg, författaren till ett centralt verk i kurslitteraturen på termin
1, nämns flera gånger i enkätsvaren. Det koncentrerade språk som en student
ser som förebildligt kan uppfattas även på annat sätt: ”Strömberg formulerade sig svårt, man vänjer sig lite” [EnT103/m84/150].

416

För frågan om plagiat i akademiskt skrivande, se Pecorari 2008.
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En del av de studenter som jag intervjuat betonar kraftigt den insocialiserande verkan som den intensiva läsningen av rättsfall på termin 3 haft. I T6studenters enkätsvar framkommer samma uppfattning om studiet av rättsfall:417
T2 & T3 – då läste vi mkt rättsfall & det var extremt mkt litteratur [EnT605/
k81/35]
Läsning av rättsfall utvecklar och påverkar mest. [EnT605/m81/4]

I undervisning och handledning aktualiseras på olika sätt frågan om språket i
kurslitteraturen. En viktig infallsvinkel är att kurslitteraturens språk inte får
imiteras på ett sätt som gör att den stilistiska nivån i en studenttext skiftar
påtagligt mellan avsnitt som ligger språkligt nära kurslitteraturen och avsnitt
som präglas av studentens ”eget” språk. Lärare kan vid pm-genomgång illustrera detta med en våglinje. Pendlande mellan stilnivåer kan vara ett problem för studenter på många utbildningar, och för juridikstudenter som tar
intryck av den tyngre stil som förekommer i delar av kursmaterialet kan stilfrågan bli extra svår att hantera.
Frågan var gränsen för vad som är plagiat går har inte något enkelt svar.
Hur stora likheter i formuleringar som accepteras skiljer sig åt mellan olika
discipliner. Jag har inte möjlighet att här analysera hur uppfattningarna och
tillämpningarna i praktiken ser ut hos lärarna på juridikutbildningen, men jag
kan konstatera att det i mitt material finns exempel på hög grad av känslighet
för språkliga likheter med kurslitteraturen:
förutsätter ett samspel mellan stat och kommun. LK: identisk formulering
H/S! [avser en kursbok av Holmberg och Stjernquist: Vår författning] [T1/2/
100]

Frasen ”samspel mellan stat och kommun” skulle kunna ses som så vanligt
förekommande att den utgör ett inslag i en gemensam språklig repertoar
snarare än att vara direkt kopplad till den aktuella boken av författarna
Holmberg och Stjernquist. Lärarens kommentar understryker dock det överordnade budskapet att språklig osjälvständighet måste undvikas.
De svårigheter som studenter kan ha att relatera stil och genre hos kurslitteraturens författare till den egna textproduktionen kan leda till avskrift och
plagiat:
Jag har nog gjort fel. Skrivit av för de hade en bra formulering. Skulle ha
skrivit citationstecken.418

417

Vad gäller den juridiska stilen i rättsfall framför f.d. hovrättspresidenten Birgitta Blom
(1998:21) uppfattningen att det ”hos många domare, troligtvis i alla tider, [finns] en benägenhet att hänge sig åt onödiga preciseringar av typen ’ifrågavarande’, ’sistnämnda’ osv. Men
[…] på denna punkt har en avsevärd skärpning skett.” Blom menar också att förändringen av
juridisk stil är någonting som sker långsamt (a.a. s. 17).
418
T1 pm-handledning 13.10.2004.
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Det finns en spänning mellan kurslitteraturens språk och det stilideal som
lärarna vill lyfta fram. Denna spänning påtalas i några enkätsvar:
Litteraturen har gett ett tyngre relativt ineffektivt språk medans PM-kritiken
syftat till att få ett effektivt lättförståeligt språkbruk. [EnT404/m79/41]
Ofta är språket i kurslitteraturen väldigt svårt att förstå. Tydlighet predikas
inför PM:n men ändå är mycket av kurslitteraturen väldigt otydlig. Snacka
om att missa ett led i tankegången. [EnT103/k82/122]

Vid pm-handledning problematiseras ibland kurslitteraturens och lärarnas
roll som normgivare.419 I språket i kurslitteraturen återfinns olika drag som
inte är önskvärda: ”Inskjutna bisatser är kanske inte ett under av tydlighet.”420 Lärare kan med viss ironisk distans påpeka att texterna i kurslitteraturen inte alltid följer de regler för formalia som studenterna tränas att iaktta:
”Nottecknet på fel sida punkten – det ser aldrig ut så i kurslitteraturen? Ta
inte kurslitteraturen som ett facit.”421 Uttryck som framstår som märkliga hos
en etablerad jurist sticker ut än mer i en text av en T1-student:
en hög domstol LK: Jag vet att Lehrberg skriver ”hög” domstol, men det blir
lite lustigt… [T1/3/112]

Ibland uppmärksammar studenterna hur ord som lärarna avråder från används i doktrin:
S1: Ju inte rekommenderat.
S2: Håstad använder det.422
L: Använd inte dem som norm för hur ni ska skriva juridik, i alla fall inte Adlercreutz som är från ett annat sekel. Inte heller mina kommentarer är
norm.423

I följande enkätsvar finns en viss dubbelhet i synen på språket i kurslitteraturen:
Språket i kurslitteraturen är väldigt lätt tillgängligt & innehåller ofta ”fel” &
uttryck som vi varnas för att använda oss av. [EnT103/k77/44]

419

I en diskussion av vetenskaplig stil tar Närvänen (1999:78) upp förekomsten av komplicerat språk hos akademiska lärare: ”Ett ceremoniellt användande av svårbegripliga termer och
komplicerade meningskonstruktioner kan naturligtvis också förmedlas av forskare och lärare
under en utbildning.” Närvänen refererar till forskare som påpekat att svårbegriplighet i vetenskaplig text har mer att göra med skribentens osäkerhet om sin status än med tänkandets
komplexitet eller genialitet.
420
T1 RTG 12.12.2002.
421
T1 RTG 12.12.2002.
422
Torgny Håstad, justitieråd, tidigare professor i civilrätt vid Uppsala universitet, utsågs till
Årets jurist 2008 i attitydundersökningen Juristbarometern där juridikstudenter, notarier och
unga biträdande jurister (under 30 år) deltar. (För undersökningen ansvarar bl.a. tidskriften
Legally yours.)
423
T2 pm-seminarium 14.5.2003.
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När studenten betonar att språket är lättillgängligt kan det vara ett påpekande
som skall vara en motvikt till en allmän åsikt om juridikens krångliga språk.
Jag uppfattar dessutom i svaret en viss kritisk udd mot utbildningens varningar för språkdrag i litteraturen, kanske sådana språkdrag som studenten
ser ett värde i.
Att en del studenter tydligt efterliknar den språkliga stil som de uppfattar
som norm kan vara begripligt. Det kan handla om en medveten strävan som
ett inslag i identiteten som blivande jurist eller om en indirekt påverkan till
följd av läsning av en mängd juridisk litteratur.
Bilden av den inverkan som språkmönster i juridisk litteratur kan ha på
juridikstudenternas språk kompliceras av att det som en student uppfattar
som ett mönster kanske inte är det. En juridikstudent som jag möter i Språkverkstaden använder på ett ställe en ordföljd som jag påpekar är felaktig,
ordföljden ”han har inte” efter kommatecknet i meningen nedan:
HD uttalar i målet att trots att klausulen haft ett värde för S.M. och att detta
inverkat på försäljningspriset, han har inte kunnat utgå från att utfästelsen
skulle uppfyllas då den står i strid med formkraven i 4 kap 1§ JB och den
praxis som utvecklats på området.

Studenten har försökt sig på en komplex meningskonstruktion. Först kommer huvudsatsen HD uttalar i målet, som följs av bisatsen att … han har …
skulle uppfyllas (där det ingår en underordnad bisats). Omedelbart efter inledande att är en annan bisats inskjuten, trots att klausulen … försäljningspriset. I modern normalprosa skulle vi välja omvänd ordföljd efter den inskjutna bisatsen, alltså har han inte kunnat utgå …, men studenten väljer rak
(han har …). Hos Melander 2006 (Examinationer) som ingår i juridikstudenternas kurslitteratur hittar jag exempel på samma val av ordföljd (mina
kursiveringar):
Det är förstås också så att om du avfärdar den materia som ett visst kapitel eller en viss huvudregel tar sikte på som oanvändbar för ditt ämne, du normalt
inte behöver sätta dig in i de regler som anknyter till vad du avfärdat. (s. 10)
Avslutningsvis kan sägas att om du i inledningen av PM:n valt att i någon utsträckning föregripa dina slutsatser, texten nu kommer att uppfattas sluta en
cirkel vilket ger ett harmoniskt helhetsintryck. (s. 76)

När jag frågar författaren om hans uppfattning om meningsbyggnaden beskriver han konstruktionen som en stilistisk sak.424 Studenten har tagit till sig
mönster som detta, och vid vårt samtal i Språkverkstaden uttrycker hon den
bestämda uppfattningen att ingen juridiklärare skulle invända mot den ord-

424

E-post 24.9.2009. I sin bok karakteriserar Melander själv sin språkliga stil: ”När jag fått
språklig kritik av stilistisk natur har en sådan kritik ofta utgått från att jag ansetts vara för
formell, ålderdomlig och krånglig.” Han menar dock att hans språk blivit något klarare och
enklare genom att han skrivit en bok för studenter. (Melander 2006:29).
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följd som hon använt. Vi resonerar om konstruktionen och för att belysa en
språklig inskolningsprocess ber jag henne att kommentera sin ståndpunkt.425
I början av utbildningen när jag läste rättsfall och olika läroböcker i juridik så
reagerade jag väldigt starkt på den här typen av meningsuppbyggnader eftersom det såg helt fel ut i mina ögon. Det störde min läsrytm och jag var
tvungen att gå tillbaka och läsa meningen flera gånger för att se om jag verkligen läst rätt, jag tyckte det var oerhört märkligt att erfarna jurister verkade
ha problem med att bygga upp en mening korrekt. Jag brukade nästan skratta
lite åt det och markera meningarna i marginalen, ”korrigerade” dem ibland
för att det skulle gå enklare att läsa nästa gång jag kom till samma passage.
Men när jag stött på det tillräckligt många gånger så började det flyta på, jag
behövde inte stanna upp och gå tillbaka. Det lät helt plötsligt ganska fint och
juridiskt. Dessutom kan jag nu många gånger tycka att rättsfall och liknande
till och med blir enklare att läsa med den här typen av meningsbyggnad,
konstigt nog. Det är väl en vanesak. På första terminen skrev jag inte såhär
själv, men jag började vänja mig vid att det var okej att skriva på det här sättet. Nu på andra terminen har jag börjat använda mig av samma meningsuppbyggnad själv i PM och liknande eftersom det känns juridiskt korrekt. På ett
sätt blir jag stolt över att göra det här ”felet” eftersom det tyder på att jag behärskar ett juridiskt skrivsätt.

På en modern läsare gör studentens ordföljd i den citerade pm-texten ett
otidsenligt intryck. Konstruktionssättet var sällsynt redan för 100 år sedan,
vilket framgår av uppsatsen ”Ett par skolgrammatiska frågor” från 1914
(Hylén 1914:138): ”Ännu kan man en och annan gång träffa modersmålslärare, som kräva rak ordföljd i att-satser, i vilka en bisats inskjutits närmast
efter att.” En juridiklärare som jag konsulterar (och som hör sig för bland
vänner och kolleger) uppfattar inte ordföljden som ett särdrag i juridiskt
språk och känner inte igen uttryckssättet.426
Att jag som textgranskare reagerade på studentens konstruktion är alltså
inte konstigt, allrahelst som den faktiskt inte bara är ålderdomlig utan dessutom felaktig enligt äldre norm. Till skillnad från Melander som placerar
satsadverbialet (normalt inte i första meningen, nu i andra meningen) före
det finita verbet (som man väntar sig i en bisats) tillämpar studenten huvudsatsplacering av sitt satsadverbial inte (efter finitet). Hon har övergivit en
naturligt inlärd språkkompetens men delvis misslyckats i sitt försök att erövra en annan, förment juridisk, norm. Studenten är ”stolt” över att göra vad
hon tidigare betraktade som ett meningsbyggnadsfel, eftersom det för henne
blir ett tecken på att hon ”behärskar ett juridiskt skrivsätt”.
Oönskat inflytande från kurslitteraturen är förmodligen ofrånkomligt i
början av juridikutbildningen, och de värsta avarterna uppmärksammas av
lärarna i pm-kommentarerna. Ett centralt inslag i förståelsen av juridikstudenternas skrivträningssituation är de svårigheter som studenterna ställs in425
426

Studenten har gett sin tillåtelse till att jag återger pm-text och skriftlig kommentar.
E-post 25.9.2009.
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för i avvägningen mellan hög stilnivå i kurslitteraturens språk och en eftersträvad enkelhet i språket. En T1-student belyser dessa svårigheter:
Börjar greppa det juridiska språket. Svårt att ”göra om språket”, dvs att de
vill modernisera det jur. språket jämfört med kurslitteraturen. [EnT103/m81/
28]

För att juridikstudenterna skall kunna leva upp till idealet skriv enkelt (Att
skriva juridik s. 17) behövs systematisk och problematiserande träning i hur
de kan utforma sitt eget språk – i en avvägning mellan skriv enkelt och det
faktiska språket i rättsfall och doktrin.

8.7 Klarhet och enkelhet – och ”avancerade skrytord”
I Att skriva juridik fastslås att kravet på klarhet ”är det avgjort väsentligaste
för en god juridisk svenska” (s. 17). Till klarheten hör en logisk disposition,
korrekta språkliga konstruktioner och konsekvens vid förkortningar och
källhänvisningar. Ett annat mål för juristsvenskan är skriv enkelt.
Det är naturligtvis en omöjlighet för juridiklärarna att markera varje
språkinslag som strider mot enkelhetsidealet. Eftersom Att skriva juridik har
status av ”bibel” kunde det dock vara förväntat att lärarna markerar de ord
som där lyfts fram som exempel på ”längre, ovanliga, krångliga eller stela
former” i stället för ”bra, allmänt använda och ofta korta ord” (s. 42). Till de
ord som boken avråder från eftersom de ”bidrar till att göra språket stelt” hör
gällande. Intressant att notera är en skiftande rättningspraxis hos två lärare
som rättat samma pm-omgång på termin 2. Den ena har markerat en förekomst av gällande, medan den andra inte kommenterat någon av fyra förekomster [T2/283, T2/16]:427
De lagar jag använt mig av gällande reklamation LK: uttr
friskrivande klausuler gällande dröjsmål
bevisa sin oskuld gällande försummelse
knapphändigt utformad gällande köparens bevisbörda
inte upptäckt några egentliga nackdelar för säljarens räkning, gällande att bevisbördan för säljarens culpa åligger köparen.

Det är uppenbart att juristers invanda språkmönster ibland krockar med utbildningens budskap om enkelhet i språket. När en lärare vid en föreläsning
om juridisk metod på termin 1 skall förklara begreppen rättsfaktum och rätts427

Den senare läraren har inte heller markerat frasen ”ställas i jämförelse med” (i textens
första stycke), en fras som kunde finnas med i den förteckning över substantiveringar som ges
i Att skriva juridik (s. 43). Substantivering sägs resultera i ”en mera abstrakt text som avlägsnar sig från ett naturligt uttryckssätt”. (Inte heller formuleringen ”stå ansvar för bevisningen”
markeras av läraren.)
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följd presenteras följande mening på en stordia: ”Om någon skräpar ner så
utgår bötesstraff.” Utgå är ett av de ord som förtecknas i Svarta listan. Ord
och fraser som kan ersättas i författningsspråk.428
Särskilt otympliga meningar i studenttexterna markeras, men det förekommer sällan att lärare i marginal- eller slutkommentarer betonar enkelhet
utifrån klarspråkstänkande i relation till mottagare som inte är jurister.
När studenter på termin 4 anger vilken bild som utbildningen gett av hur
de som jurister skall utforma sitt språk framskymtar klarspråkperspektiv. En
del studenter betonar vikten av att gemene man förstår juristers språk:
Vi har inte direkt diskuterat språkliga stilar, snarare att det juridiska språket
tenderar att bli mer avskalat och enkelt, något som jag har i åtanke när jag
skriver [EnT404/m81/20]
Juristens språk får inte bli ett språk enbart för jurister, som blir obegripligt för
gemene man, så ett enkelt & tydigt språk är ett viktigt inslag. [EnT404/k79/
26]

En aspekt av studenters färdighetsträning handlar om att kunna förklara sitt
ämnesområde för icke-specialister. Förmågan att ”utbyta kunskaper även
med personer utan specialkunskaper inom området” lyfts fram i Högskolelagen (1 kap. 9 §). Träningen i att förklara för icke-specialister har enligt en
enkät med tidigare studenter vid juridikutbildningen i Uppsala inte fungerat
så väl (Staaf 2006:13). En andel om 8 % är visserligen mycket nöjda och
32 % ganska nöjda, men 21 % uppger att de är ganska missnöjda och 7 % att
de är mycket missnöjda. Särskilt värt att notera är att 31 % uppger att någon
sådan färdighetsträning inte förekommit, vilket kan ställas i relation till att
69 % av de svarande menar att den färdigheten krävs i hög grad i de arbeten
som de nu har. Mer är tre fjärdedelar av svarspersonerna arbetar med i huvudsak juridiska uppgifter.429 De förhållanden som kommer till uttryck i
undersökningen ger stöd åt min uppfattning att förmågan att kommunicera
med olika typer av mottagare aktualiseras i låg grad i utformningen av skrivuppgifter och i lärarnas kommentarer till studenternas texter.
Jag har i en enkät tillfrågat studenter på termin 6 om förekomsten av
skrivuppgifter som ger träning i att anpassa en text efter olika typer av mottagare. Studenterna har olika uppfattning om sådana skrivuppgifter. En av
dem lyfter fram en skrivuppgift på termin 6:
JO-beslutet (T6) när vi skulle uttrycka oss ”lättbegripligt”, efter att ha skrivit
ett otal stela PM med juristspråk. [EnT605/k81/23]
428

Det är inte självklart att Svarta listan anammas av jurister. I en krönika i Dagens Juridik
(Schultz 2008) beskriver en ung jurist sin första kontakt med listan: ”Många traditionella
jurister tog emot listan med noterad förvåning. Vissa uttryckte att listan var anmärkningsvärd.
Min dåvarande chef, som nog tyckte att listan var ’mycket anmärkningsvärd’ av tonläget att
döma, föreslog att vi yngre jurister borde betrakta alla de förbjudna orden som påbjudna: Ju
fler svåra ord desto bättre.”
429
Resultaten baserar sig på 326 svarande (svarsfrekvens 75 procent).
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Andra enkätsvar tyder på att det kan behövas en fördjupning av juridikstudenters träning i att se och beakta behoven hos olika grupper av mottagare
av juridiska texter:
Ej förekommit. Jag vill bara att andra jurister förstår vad jag skriver.
[EnT605/m81/10]
Har ej förekommit. Att skriva till icke-jurister kan alla, inget vi på utb. behöver träna på. [EnT605/k76/25]

Förenkling av det juridiska språket är inte ett oproblematiskt ideal. I det enkelhetsideal som förmedlas i juridikutbildningen ingår ett ifrågasättande av
äldre stela formuleringar, men en student pekar på att också rådande språkbruk kan behöva skärskådas:
Man ska inte skriva som i litteraturen från 60- och 70-talen – torde böra –
men studenterna skolas inte att ifrågasätta dagens språkbruk.430

Studenternas syn på de stilistiska ideal som kommer till uttryck i utbildningen är mångfasetterad. Exempelvis lyfts språkliga kvaliteter i lagtexter fram:
Språket är vackert i all litteratur som vi har arbetat med. Jag skulle bara önska
mig en mindre nedlåtande attityd hos lärarna gentemot gamla vackra formuleringar i exempelvis lagtexten. [EnT104/66/JS19]
Den svenskan som premieras verkar numera vara kanslisvenskans diametrala
motsats. Jag menar inte detta som ngt positivt. Denna svenska är tråkig och
”nerbantad”, försöker jag minsta finess korrigeras denna som ngt dåligt.
[EnT103/m81/109]

Att tillägna sig ett mer traditionellt juridiskt språkbruk kan för studenterna
vara en fråga om karriärplanering:
I början av karriären är det bra att [använda] ett strikt juridiskt språk. När
man är färdigutbildad är det givetvis bra om man kan kommunicera ”bredare”
[EnT404/m79/41]

Ambitionen från lärare och utbildning att förmedla ett enkelhetsideal kan
möta motstånd på grund av att det som uppfattas som traditionellt – komplicerat – juristspråk utövar en lockelse. Att behärska sådant språk kan tjäna
som tecken på en önskad grupptillhörighet. En student som tycker att hans
vardagliga språkanvändning har förändrats sedan han började juristutbildningen ger följande kommentar:
lite roligt att slänga sig med juridiska termer [EnT404/m80/25]

På frågan vad studenten menar är viktiga inslag i en jurists språkanvändning
svarar han ”latinska termer”. En del studenter uppvisar en kluven inställning
430
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till latinska och andra termer. Den bild av utbildningens språkliga budskap
som studenter tecknar i enkätsvar rymmer en spänning mellan ideal: ett tillgängligt juridiskt språk och ett komplicerat fackspråk.
Att man ska skriva förståeligt, men ändå med avancerade skrytord. [EnT104/
k84/85]
Du lär dig flashiga überintellektuella latinska termer ingen annan begriper
[EnT605/m/2]431

Det troliga är att flertalet studenter vill förena ett enkelt språk med ett fackspråk som vittnar om professionalitet:
lättförståeligt men ändå respektingivande – det skall framgå att man vet vad
man pratar om [EnT404/k79/30]
Ej alltför byråkratiskt men ändå skilja sig från vardagsspråket. Hålla en hög
nivå. [EnT404/m82/33]
Skriva enkelt men korrekt… Ej byråkratsvenska men adekvata termer.
[EnT605/m80/20]

Det sker en tydlig språklig insocialisering under juridikutbildningens gång.
Även om studenterna mestadels omtalar den utveckling som deras språk
genomgår som någonting positivt framträder ibland en kritisk hållning. Formuleringar i enkätsvaren pekar på den anpassnings- och insocialiseringsprocess som juridikstudenterna genomgår:
Ja, det har helt klart förändrats, men det är en annan sak om den förbättrats!
[EnT103/k83/63]
Språket är nu mer reglerat o tråkigt. Varje ord måste vägas på guldvåg
[EnT103/k82/26]
För mig är det svårt att skriva juridisk svenska. Min egna stil är betydligt mer
målerisk och fylld med figurer vilket inte godtas vid PM-skrivande. [EnT103/
m81/109]
Min egen uppfattning om mitt språk är att jag har viss fallenhet för det lite
kantiga och ”torra” språket som i viss mån är karaktäristiskt för det juridiska
sättet att uttrycka sig. Konsten att få texten att bli lite ”märkvärdig” (även
kallat ”ordbajs”) hade jag med mig sen förut. Under min tid här känns det
dock som att jag lärt mig använda det på rätt sätt, blivit mera bekväm med
mitt sätt att skriva. [EnT103/m82/70]

En intressant fråga, som jag inte kunnat fördjupa i min avhandlingsstudie, är
om det språkbruk som studenterna tillägnar sig i utbildningen har en räckvidd som omfattar också studenternas språkanvändning utanför studierna.
Följande enkätsvar tyder på att det är så:
431

Hartman (2003:77) menar att krångligt och svårforcerat språk ”blir till ett maktspråk med
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Ja, jag är torr som knäckebröd nuförtiden. [EnT605/m78/42]
Du borde läsa juristers sms… [EnT605/32]

Budskapet att precision och tydlighet är grundläggande i det juridiska värvet
möter studenterna tidigt i utbildningen, men det är inte alltid som det framgår varför det är så viktigt. Den språkliga exaktheten kan ses som ett led i
värnandet av rättsstaten och individens rättssäkerhet. En lärare på termin 1
tar fram ett mer pragmatiskt skäl för juristen i aktion: ”Krävs att man är kirurgiskt exakt – för att inte bli pulvriserad av sin motståndare.”432

8.8 Sammanfattning
Begreppet precision står i fokus när jag söker sammanfatta de budskap om
språknormer och språkideal som juridikstudenterna möter. Precision blir –
med en term lånad från teologin – norma normans, den överordnade normen.
Strävan efter precision skall prägla varje stilistiskt val, varje konstruktion,
varje formulering. Utifrån detta ideal blir det viktigt att undvika olika typer
av uttryck som brister i stringens. Den stil som åstadkoms därigenom kan
beskrivas som den juridiska tonen. Uttryck som är vardagliga, onyanserade
eller spekulativa skapar en ojuridisk ton.
Ordval och stil är centrala kategorier i lärarkommentarerna. Kommentaren ordval används för att markera avvikelser från den juridiska tonen. Dessa
avvikelser är av skiftande art, och ordval kommer därför att syfta på en rad
olika språkdrag. Det kan gälla att ett ord används i stället för ett snarlikt som
hade varit det rätta (ägnad i stället för ämnad), men ofta rör kommentaren
någon stilistisk aspekt. Stilblandning är ett återkommande problem i studenttexterna. Studenterna skall hitta den juridiska tonen i en balansgång mellan
stela uttryck (äger lämplighet) och vardagliga, ojuridiska (personligen lutar
jag mot).
Genom handledning och textkommentarer blir studenterna uppmärksammade på när deras språk strider mot stilidealet. Kommentarerna kan utgöras
av de generella ordval och uttryck eller innehålla ett tydligt formulerat råd:
”Bör undvikas i juridisk text!” Ibland innehåller kommentaren ett mer specifikt budskap: ”Undvik denna typ av ’berättarform’.”
Ett område där studenternas språk ofta brister i precision är pronomenanvändning. Exempelvis sägs ordet man rubba den juridiska tonen, och pronomen som detta kan leda till felaktiga syftningar. Det är också viktigt att
studenterna väljer tempus på det förväntade sättet.
En ordvalsfråga där det lätt sker avvikelser från den juridiska tonen gäller
vilka verb som får användas i kombination med ord som lagen, lagtexten och
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domstolen. Normen är tydlig: Lagen säger ingenting. Högsta domstolen
tycker inte, den fastslår eller anför.
Det är ofrånkomligt att kurslitteraturens språk inverkar på studenternas
språkanvändning. Studenterna behöver förhålla sig till mångfasetterade stilistiska mönster. De möter dels en mer traditionell, tyngre juridisk stil, dels
en strävan efter enkelhet som skall prägla språket i juridiska sammanhang. I
utvecklingen av sitt skrivande skall de akta sig för både ”ytlighetens och
pratighetens Scylla och stelbenthetens och krånglighetens Charybdis” (Att
skriva juridik s. 19). För att kunna navigera däremellan krävs precision.
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9 Konsten att kommentera och konsten att
förstå kommentarer

I avhandlingens inledande kapitel konstaterar jag att fokus i min studie är
juridikutbildningens språkliga normförmedling snarare än lärandet ur studentens perspektiv. I en utbildningssituation där mycket ansvar läggs på den
enskilda studenten är det dock en central fråga hur studenterna skall kunna
dra nytta av de textkommentarer som de får. Svårtolkade kommentarer är ett
hinder i tillägnandet, och studenternas möjligheter att förstå och ta till sig
lärarnas skriftliga textkommentarer blir därmed en viktig aspekt av kommentarernas roll i den undervisningspraktik som jag studerat. I detta kapitel diskuterar jag olika typer av oklarhet i lärarkommentarerna (avsnitt 9.1–9.4).
Jag resonerar sedan kring lärares praxis att ge respektive att inte ge studenterna formuleringsförslag (avsnitt 9.5). Därefter belyser jag den konst som
krävs av lärare när de ger ändringsförslag.
När jag påpekar en bristande tydlighet i vissa typer av lärarkommentarer
är jag medveten om att lärarnas arbetssituation ofta inte medger att ytterligare tid läggs på pm-rättning. Jag hoppas dock att påpekanden om brister kan
bidra till en mer medveten strävan efter konkretion i textkommentarerna,
vilket kan gagna studenternas språkliga medvetenhet. Författaren till handboken Helping students write well (Walvoord 1986:142) betonar att textkommentarer i marginalen måste utformas så att de är tydliga för studenten.
Hon menar att det vid tidsbrist är bättre att skriva färre kommentarer som
kan göras tydligare. Hon pekar också på den mer generella nackdel som
skriftliga kommentarer har: Läraren kan inte vara säker på att kommentarerna är formulerade så att studenter kan förstå dem.

9.1 Vikten av konkreta och konstruktiva kommentarer
De studenter som i enkätsvar uttrycker att de är nöjda med den pm-respons
som de har fått lyfter fram att kommentarerna varit uttömmande, tydliga och
konkreta:433
Kommentarerna har varit klara och tydliga, och jag har i möjligaste mån försökt rätta mig efter dem. / Det har varit väl grundad respons, och jag känner
att jag lärt mig något nytt efter varje PM. [EnT103/m83/35]
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kommentarerna har varit uttömmande & väldigt många [EnT103/k77/44]
Det har inte varit svårt att förstå kommentarer då lärarna varit noga med att
gå igenom innebörden av begrepp som använts vid rättning. [EnT103/k81/84]
De skriftliga kommentarerna har varit bra, just därför att dom varit ”konkreta”. [EnT103/m82/6]

Undersökningar av lärares språkliga kommentarer visar att de ofta har funktionen att peka på felaktigt språkbruk (se avsnitt 2.3). I mitt material återkommer det mönstret. Ett sällsynt undantag utgör det pm från termin 2 där
fem av elva kommentarer innehåller ordet bra [T2/13]. Vid individuell pmhandledning på termin 1 visar några av lärarna stor entusiasm: ”Det här är
jättebra!”; ”Så himla bra.”434 Det händer att lärare vid pm-handledning kommenterar frånvaron av positiva kommentarer:
Tidigare har ni troligen fått bra betyg på det ni skrivit. Här har vi inte tagit
oss tid att kommentera det som är bra. Bli inte knäckta för att det inte finns
en massa positivt. Ni är duktiga överlag.435

I kapitel 5 har jag pekat på att många juridikstudenter velat ha mer handledning. En del studenter önskar handledning som konkret visar hur de kan bli
bättre till nästa gång, och de kan erfara att de inte får tillräcklig hjälp att utvecklas. En T1-student aktualiserar i ett enkätsvar den betydelse som en
tydligt uttryckt förväntan om utveckling hos studenterna kan ha. Enkätfrågan
gäller huruvida studenten har saknat något i pm-responsen.
En tydlig beskrivning & efterfrågan av förbättring. Att skriva att något är dåligt är ju ingen bra kritik utan snarare varför något är dåligt. [EnT103/m81/
45]

Walvoord & Anderson (1998:110) ger lärare rådet att fokusera mer på studenterna – som är personer som skall utvecklas – än på de fel som finns i
texterna. De betonar också att den bedömning som en student får måste utformas så att den bidrar till utveckling:
When we, as teachers, are sitting alone with the student’s work in front of us,
it’s easy to imagine that our primary relationship is with the product, particularly with the errors in the product. We may imagine that our chief responsibility is not to let any errors pass our desk unmarked. In reality, the most important relationship is between us and the learner. The grade is a communication, and it must communicate to a person who can use it for learning. Our
chief responsibility is to help this learner move forward.

För studenter som inte har god skrivförmåga när de kommer till juridikutbildningen är lärarnas vägledning särskilt viktig. Att oklara lärarkommentarer är ett problem för dessa studenter vittnar följande enkätsvar om. Studen434
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ten kommenterar först sin egen skrivförmåga och sedan lärarnas kommentarer:
Jag vill inte påstå att jag har förbättrat mitt skrivande avsevärt men nog har
jag fått en insikt i vad som är juridisk svenska. Som författare anser jag mig
själv vara relativt medioker och inte alls särskilt begåvad.
Tråkigt nog var de få kommentarerna inte givande då de mest bestod av frågetecken & annan form av teckenkommentering. Har därför haft väldigt svårt
att förstå vad de menat. [EnT103/m81/45]

När en lärarkommentar avser språkanvändning som är ny för en student blir
konkretion särskilt viktig. Vägledning i begreppsanvändning kan förmedlas
genom en kommentar som den följande: ”försäkring är inte ersättning, ersättning kan, t.ex., utges i enlighet med försäkringsvillkoren” [T2/107]. En
sådan kommentar är dock mer tidskrävande för läraren än en generell kommentar som ordval.
Många lärarkommentarer som syftar till att påtala brister i precision innehåller ett budskap som gäller vetenskapliga krav. I vissa typer av lärarkommentarer finns ett indirekt budskap om komponenter i ett vetenskapligt förhållningssätt. När en student i ett pm om direkt demokrati refererar schweizares uttalanden om sitt omröstningssystem anmodar läraren studenten att
”omform. till mer generellt” [T1/3/232]. Den språkliga och innehållsliga
operation som studenten förväntas göra innehåller ett centralt inslag i den
vetenskapliga processen: att göra kopplingar mellan det specifika och det
generella. Lärarens kommentar utgör ett viktigt budskap men räcker kanske
inte för att studenten på egen hand skall komma fram till en lämpligare formulering.
När det gäller kommentarer som rör resonemang och argumentation ställer en kortfattad kommentar som logik krav både på läraren – att kommentaren är relevant – och på studenten som skall förstå lärarens intention med
kommentaren.
Då inget fall är det andra likt i alla avseenden, blir analysen av ett prejudicerande rättsfall till stor del en jämförelse av de faktiska omständigheterna i
prejudikatet och det aktuella rättsfallet. LK: logik? [T1/2/284]

I exemplet är orden då och blir inringade. Det kan ge en fingervisning om att
läraren ser brister i den logiska kopplingen mellan satserna, men det är inte
så lätt att förstå och därmed kunna dra lärdom av kommentaren. Anser läraren att den logiska bristen ligger i relationen mellan de två fraser som strukits under? Jag uppfattar dock studentens resonemang som logiskt: Eftersom
rättsfall präglas av att det alltid är några omständigheter som skiftar, måste
omständigheterna i ett prejudikat och i det (i texten) aktuella rättsfallet jämföras.
Kommentaren omformulera är intressant ur ett skrivpedagogiskt perspektiv. I dess budskap ligger en uppmaning till studenten att göra någon föränd256

ring. Det inslag av skrivprocesstänkande som ryms i uppmaningen att omformulera får inte något påtagligt genomslag i utbildningen under det första
året, eftersom det inte ingår något moment där studenterna skriver om redan
bedömda och kommenterade texter. För att studenter efter att ha fått kommentarer skall sätta sig ner och tänka efter hur formuleringar kan förbättras
behöver uppgiften uppfattas som genomförbar och utvecklande.
Ibland förekommer uttryckssätt som tydligt vittnar om att studenten
krånglat till språket, kanske utifrån en önskan att göra rätt och använda en
språklig stil som hon eller han uppfattar som norm. En kommentar som omformulera ger då inte någon handfast hjälp.
För att anbud ska anses vara tillkommen för handen [T2/216] LK: omformulera

I exemplen nedan är det som behöver omformuleras av skiftande slag:
En inte alltför vågad slutsats LK: omform [T2/143]
Förutsättas kan dock LK: omform [T2/143]
Det handlar om att skaffa sig skatteförmåner, saken är den att man dock måste göra en åtskillnad mellan dom som undgår lagen och hittar det kryphål
som finns och som kanske pga. det är ”omoraliska” och de som faktiskt åtnjuter de olika förmåner som en legal skatteplanering med lagstiftarens vetskap, intentioner tillåter. LK: omf. [T5/6]

Precision i användningen av termer och begrepp är ett viktigt inslag i vetenskapligt språk. Ändamålsenliga textkommentarer kan underlätta studenternas
inskolning i begreppsanvändning. I följande exempel ger läraren kommentaren term respektive uttr., och studenten blir då varse att det finns problem i
ordanvändningen. Det är dock oklart om läraren menar att det finns ett annat
ord som utgör det i sammanhanget mest korrekta uttryckssättet:
Bevisningsproblemet i denna paragraf blir att LK: term [T2/75]
ett demokratiskt och rättsstatligt Sverige LK: uttr. [T1/3/216]436

Det juridiska sakinnehållet är nytt för studenterna och innehållsrelaterade
kommentarer som brister i konkretion kan vara problematiska. Att utveckla
är en kommentar som kan vara svår att dra nytta av vittnar studenter om
både vid handledningssamtal och i enkätsvar:
Jag har ett eget exempel som jag tycker är bra – de skriver utveckla! Nu får
du förklara.437
Många ”utveckla!” Svårt veta hur, vad det betyder ... [EnT103/k80/57]
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I ett annat pm markerar den här läraren inte ordet rättsstatlig [T1/3/255].
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Det förekommer i några få fall att de skriftliga lärarkommentarerna i mitt
material rymmer humoristiska eller lättsamma inslag. En glad gubbe – - –
kan förmedla en positiv attityd även om informationsvärdet inte är så stort. I
dokumentet En promemoria om PM-rättning sägs figuren markera en ”oavsiktlig lustighet”. Den innebörden kan vara aktuell i det första exemplet nedan, medan gubben i det andra fallet får funktionen av ett utropstecken som
förstärker lärarens metakommentar:
Hellner exemplifierar det senare genom att peka på egendom som tillhör
barn, men förvaltas av barnets föräldrar. LK: - [T2/12]
Därför kan man säga att det är viktigare med en bra domare, som kan tolka
och tillämpa lagen på ett förnuftigt sätt, än med en bra lagstiftare. LK: gammal visdom - [T1/3/151]

Ifrågasättande påpekanden som har en lättsam ton kan förhoppningsvis få
studenten att bli intresserad av att stanna upp och tänka efter vad det är som
fallerar. Om kommentaren ses som en blinkning utan djupare innebörd finns
risken att studenten negligerar kommentaren.
En svårighet i studenternas förståelse av lärarnas kommentarer är den vida
innebörd som en kommentartyp kan ha. Det gäller bland annat kommentarerna ordval och uttryck. Det finns i mitt material en rad fall där jag uppfattar
sådana kommentarer som svårtolkade. I de allra flesta fall åtföljs kommentarerna ordval och uttryck inte av någon förklaring eller något tänkbart alternativ, och det faktum att språket erbjuder stor variation kan göra det svårt att
dra lärdomar av en sådan kommentar:
Den grundläggande regleringen av allmänna val i Sverige sker i RF 3 kap 1
§. LK: ordv. [T1/2/275]

Det är rimligt att anta att det för studenten som befinner sig i en lärsituation
kan vara problematiskt att utifrån en generell kommentar som ordval komma
fram till vad som vore en bättre formulering:
De flesta kommentarer var om felaktiga uttryck, dvs. ej juridiska ordval. Det
är svårt att lära sig skriva juridiskt. Vissa ordval kan det vara svårt att förstå
varför man fick fel. [EnT103/k82/82]
Om det står t.ex. ordval, borde det ges ett exempel på bättre ordval, framförallt om man personligen inte finner ngt fel i det man har skrivit. [EnT103/
k82/4]

När kommentaren ordval kompletteras med något annat ord kan innebörden
bli tydligare för studenten, men den kan också förbli dunkel. Menar läraren
att ordet ambivalens har en för tung karaktär?
fördröja politikerna genom att tillföra ytterligare ambivalens till systemet.
LK: ordval/stilnivå [T1/3/232]
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När längre fraser eller flera satsled markeras finns en risk för osäkerhet om
vad som är huvudbudskapet i kommentaren.
så att inte makten missbrukas av bara farten eller av medvetenhet från en
myndighet. LK: uttr [T1/3/216]
Köparen är skyddsvärd i det här fallet då allt ansvar och bevisbörda, ligger på
säljaren. LK: uttr [då inringat] / ? [T2/16]

Också i nästa exempel är ordet då markerat. Här får studenten genom några
ord i kommentaren en förklaring till markeringen i texten:
endast kan tillämpas då den underkända lagregeln är svårförenlig med LK:
hellre ”när” (mer precist) [T1/3/115]

Åtföljda av några förklarande ord kan kommentarer som ordval och uttryck
bli en tydligare vägvisare i utvecklingen av studenters fackspråk. Även i fall
där läraren förtydligar en kommentar som ordval kan det krävas ytterligare
belysning för att kommentaren skall bli tydlig för studenten:
Detta krav brukar benämnas uppenbarhetsrekvisitet och har tillkommit som
konsekvens av den restriktiva roll svenska domstolar antagit i förhållande till
lagprövning. LK: lite olyckligt ordval – betydelseglidning [T1/3/115]

I exemplet ovan ger förklaringen ”betydelseglidning” viss upplysning om
hur läraren resonerat, men innebörden är inte alls uppenbar. Genom ordet
konsekvens uttrycker studenten ett orsakssamband, och lärarens kommentar
tyder på att ordvalet medför att innehållet inte blir helt korrekt. Studenten får
dock ingen vägledning om hur sakförhållandet faktiskt ser ut och hur det bör
beskrivas.
En lärarkommentar som utgörs av ett frågetecken avser ofta en otydlighet
där språkliga och innehållsliga aspekter är sammanvävda. Frågetecknet som
kommentar kan uppmärksamma studenten på behovet av förtydligande men
visar inte vad det är som är det främsta problemet med studentens bristande
formulering. I nedanstående tre exempel är det troligen svårt för studenten
att se om bristfälligheten i första hand gäller sakinnehållet och hur otydligheten kan avhjälpas:
Däremot så är kontrollfunktionen mer spridd än så LK: ? [T1/3/216]
en åtgärd för att stärka kontrollen internt LK: ? [T1/3/216]
Kombinationen av ett specifikt handlande och passivitet kan ses som en accept. LK: ? [T2/75]

I följande exempel är frågetecknet kombinerat med uttr. men det är också
här oklart vad det är som läraren skulle vilja ändra på:
Ett exportföretag hade inför en senare ansökan om exportlicens gjort en avsevärd deposition (ca 1,6 miljoner pund). LK: uttr? [T1/3/140]
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För mig förefaller innebörden i de understrukna orden tydlig, men det kan
finnas juridiska aspekter som studenten inte klargör tillräckligt tydligt.
Juridiska termer utgörs ibland av ord som är vanliga också i allmänspråket. En kommentar i form av ett frågetecken, som i fallet med ordet beslut
nedan, ger då inte någon tydlig vägledning om på vilket sätt ordet används
fel:438
EG-rättsliga beslut behöver inte införlivas LK: ?? [dubbel understrykning,
T1/3/209]

När en hel mening kommenteras med ett frågetecken kan man förstå att läraren vill uppmärksamma ett oklart innehåll, men bristen på konkretion gör det
svårt att se kärnan i den vägledning som läraren velat förmedla:
Anmälningsplikten är ett bihang som tjänar mer som ett medel att auktoritärt
kuva asylsökande, snarare än att försöka integrera dem i en annan sorts samhällsuppbyggnad. LK: ? [T1/3/2]

Vid frågetecken eller frågor som gäller formuleringar som rymmer en kombination av innehållslig oklarhet och brist på språklig precision kan lärarens
vägledande budskap vara svårt att urskilja. Budskapet kan också skymmas
när lärarens kommentar framstår som överdriven. I följande exempel återger
en student i ett textavsnitt uppfattningar hos en framträdande förespråkare
för naturrätten. Den påföljande meningen inleds med frasen ”Detta resonemang” vilken föranleder frågan vilket? [T1/2/60]. Ett önskemål om större
precision kan anas bakom lärarens kommentar (gäller det resonemang hos
naturrättsförespråkare eller hos studenten själv?), men risken finns att kommentaren missar målet genom att den orsakar förvirring eller irritation hos
studenten: Vad menar läraren? Vad som åsyftas är naturligtvis det resonemang som återges i meningen före!439
Det faktum att språket rymmer en stor mängd uttrycksmöjligheter utgör
grunden för att det i studenternas texter finns många markerade formuleringar som inte låter sig etiketteras på ett enkelt sätt. I de fallen blir innebörden i
kommentarer som ordval, uttryck, formulering (eller endast en understrykning) vag och värdet som vägledning in i en specifik språklig diskurs därmed
begränsat. Generella kommentarer som inte ger förklaringar tydligt kopplade
till de markerade formuleringarna kräver ett större mått av förförståelse hos
studenterna för att de skall kunna tillgodogöra sig budskapet i kommentarerna. Den student som redan är van vid att modellera sitt språk utifrån sådana
språknormer och stilideal som finns underförstådda i lärarkommentarerna
har en betydligt bättre beredskap att dra lärdom av generella kommentarer än
438

Att beslut är en term som kan användas fel framgår av Att skriva juridik (s. 41), där risken
för förväxling med dom tas upp.
439
I sin iver att peka på bristande precision agerar denna lärare ”päpstlicher als der Papst”, ett
uttryck som Lindberg (1973:247) använder om lärares kraftiga normeringsiver gentemot icke
normenlig bisatsordföljd (i det fallet studentuppsatsrättande lärare på 1950-talet).
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en student som inte har en sådan beredskap. I fall som det följande behöver
studenten säkerligen tydligare vägledning än ordval för att kunna ta till sig
lärarens budskap. Om den här studentens språk skriver läraren i slutkommentaren att det ”brister i ett flertal avseenden”.
om det skulle visa sig att lagstiftaren inte har några bra skäl till varför LK:
ordval [T1/3/209]

9.2 Kommentarer till komplexa språkliga brister
Till de komplexa språkdrag som juridiklärarna har behov av att fästa studenternas uppmärksamhet på hör meningsbyggnad. Det ställer höga krav på
lärarna att kunna behandla sådana problem när kanalen är korta marginalkommentarer och när de inte känner till mottagarens förkunskaper. Det finns
en risk att budskapet blir förvanskat:
HD ogillade yrkandet, faderns underlåtenhet att ta ifrån sin son cykelpumpen
ska inte ligga honom till last såsom vårdslöshet. LK: felaktigt konstruerad bisats [T2/144]

Lärarens kommentar stämmer såtillvida att satsen efter kommat är felaktigt
konstruerad om man utgår från att det där skall stå en bisats. Satsen är dock
en huvudsats och det som borde uppmärksammas är hur studenten på ett
tydligare och mer korrekt sätt kan knyta samman meningens två huvudsatser.
Det är svårt att på det begränsade utrymmet i texten göra justeringar som
blir tydliga för studenten, särskilt i sådana fall där meningskonstruktionen
kräver flera ändringar. Brister i meningsbyggnad hör ofta ihop med bristande
innehållsmässig klarhet. M.b. respektive ordföljd i de följande exemplen
skulle behöva belysas tydligare för att studenten skall få verklig nytta av
kommentarerna:
Vid ett liknande mål, NJA:1989 s. 131, har HD ifrågasatt om ett mycket långvarigt förbud i samband med ”kommunarrest” och anmälningsplikt, om det
inte i hög grad börjar likna ett frihetsberövande, kan regeringsformens regler
bli tillämpliga analogt. LK: m.b. [T1/3/11]
Ställs en person under bevakning, nämns det som ett exempel i kommentarerna till BrB, som ett olaga frihetsberövande. LK: ordföljd [T1/3/11]

Också i de två följande exemplen verkar det vara ordföljden som de kommenterande lärarna vill uppmärksamma:
I RF 2:9 måste uttrycket ”beröva någon friheten” definieras. LK: formulering
[hela meningen understruken, T1/3/11]
Bl.a. ses demokratin i RF 2:12 som en LK: ? [T1/3/255]
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I det första exemplet ovan ger spetsställningen av ”I RF 2:9” ett missvisande
innehåll. En ändrad ordföljd skulle ge en klarare logik: ”Uttrycket ’beröva
någon friheten’ i RF 2:9 måste definieras.” Det som läraren vill säga med sin
kommentar kan ge T1-studenten nya insikter, men hon eller han har kanske
inte den förförståelse som behövs för att kunna tolka kommentaren. Även i
det andra fallet kan det vara svårt för studenten att se varför den understrukna formuleringen markerats. Det verkar handla om ett liknande ordföljdsproblem.440
Till en smidig meningsbyggnad hör också sättet att knyta meningar till
varandra. En lärare har gjort tillägget ”Motsatsvis framgår att” i början av en
mening [T2/16]. Läraren ser behovet av ett förtydligande av sambandet mellan två meningar och gör en konkret ändring. Det hade dock kunnat ge ett
mer analytiskt perspektiv på meningsbyggnaden om hon också uttryckligen
kommenterat bruket av sambandsmarkörer.
Den språkliga operationen att foga in ett citat i den egna meningskonstruktionen kan behöva fokuseras tydligare än vad som i nästa exempel sker
genom de mer generella kommentarerna ordföljd och form.:
Men är inte, som Strömbergs slutliga ord lyder, ”respekten för grundlagen är
en förutsättning för samhällets stabilitet.”? LK: ordföljd/form. [det andra är
inringat, T1/2/227]

I Att skriva juridik (s. 35) varnas för ofullständiga satser som inleds med
Detta (se vidare avsnitt 7.3.2). Möjligen kan följande lärarkommentar förklaras med att ordet detta i början av en mening för läraren signalerar fel. Något
meningsbyggnadsfel kan meningen knappast sägas innehålla: ”Detta är demokratin i materiell bemärkelse.” LK: MB? [T1/3/255].
I slutkommentaren till en T2-text uttrycker läraren sin uppfattning att texten är svårtillgänglig. De förmedlade råden är säkert befogade men förmodligen inte till så konkret hjälp om studenten vill ta itu med textutveckling:
Du verkar ha många intressanta funderingar men texten är i delar svår – för
att inte säga obegriplig. [---] Sträva efter enkelhet och klarhet, korrekturläs,
håll dig till formaliainstruktionen (texten är för lång) och försök att uttrycka
dig så att inte bara en välvillig läsare kan förstå det du skriver – utan så att
ingen ska kunna missförstå! [T2/218/slutk.]

440

Lärarens kommentar kan handla om att den understrukna frasen ses som en konstituent
vilket gör innehållet oklart: ”demokratin i regeringsformens andra kapitel”. Förmodligen
uppfattar studenten formuleringen som tydlig. Den mening som kommer före visar på studentens tankegång: ”Denna vidare tolkning av demokratibegreppet dominerar även RF och dess
förarbeten.”
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9.3 Problemet stil
Som jag har påpekat tidigare kan oklarhet om budskapet bakom en lärares
markering i en text uppstå när det är svårt att avgöra om hon vill fokusera
främst en innehållslig otydlighet eller en oönskad stilistisk prägel. Innehåll
och stilistisk utformning är sammanvävda i den juridiska skriftpraktiken,
men för att få tydlig vägledning kan studenterna behöva se var tyngdpunkten
ligger. I fall som de i exemplen nedan kan det vara svårt:
Kontrollansvaret och bevisbördan som läggs på säljaren kan anses vara allt
för betungande och ensidigt. LK: uttr [T2/16]
Detta skulle kunna visa sig genom att ytlighet och personliga företräden vinner terräng på bekostnad av politiska sakfrågor. LK: ordv. [T1/2/275]
Kontentan av denna PM är att det finns stora likheter i de avtals- och köprättsliga begreppen. Förvisso står kopplingen dem emellan inte direkt uttryckt
i lagtexten. LK: ordv. [T2/14 ]

Den stilistiska prägel som vuxna vana läsare kopplar till olika ord och uttryck är inte självklar för en ung person eller en person som inte har svenska
som modersmål. För studenter som av olika anledningar inte är så väl förtrogna med texter på hög språklig nivå kan språkliga råd som gäller stilen
vara otydliga. En juridikstudent som jag mötte i Språkverkstaden hade inte
förstått vilka ord som det varnas för och vilka ord som rekommenderas i en
uppställning med två spalter i handboken Att skriva juridik (s. 42–43). För
att kunna tolka och ta till sig implicit språklig vägledning måste man ha en
förförståelse som hjälper en att genomskåda vad kommentarer och råd syftar
till. Kommentaren nedan förmedlar ett stilistiskt budskap som kan vara svårt
att urskilja:
Om till exempel en medlemsstat tidigare lämnat en handling LK: uttr [T1/3/
94]

En student som redan är införstådd med vilken språkton som förväntas har
lättare att dra nytta av lärares implicita kommentarer. Förutom förståelsen av
den mer svårgripbara aspekt som kan kallas språkton behöver studenterna
tillägna sig formuleringar som är förankrade i språkbruket i juridiska sammanhang. Exempelvis kan en T2-student ha problem att smidigt uttrycka
kursinnehållet i ämnet avtalsrätt:
Att kunna utge uppfordran om anbud LK: ordval [T2/51]

Frågan är vilka etablerade formuleringar som studenterna skall tillägna sig.
Studenter kan uppfatta att tunga eller krångliga formuleringar från kurslitteraturen är fast förankrade i språkbruket och därför använda dem. Då skulle
genomgångar av lämpliga fraser kunna underlätta strävandena efter enkelhet
i språket. Det skulle kunna förebygga ordval som det i exemplet ovan.
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Att utveckla förmågan att skriva enkelt om komplicerad materia är en viktig ingrediens i juridikstudenternas språkliga inskolning, och en del studenter
har naturligtvis svårare än andra att tillägna sig denna förmåga. ”Försök att i
framtiden skriva mer pedagogiskt och klart” utgör de sista orden i en slutkommentar till en text från termin 3 [T3/7]. Rådet blir en påminnelse om
väsentliga aspekter av en väl fungerande text, även om enbart dessa ord inte
ger en osäker skribent så mycket vägledning om hur sådana textkvaliteter
kan åstadkommas.
Stilistiska aspekter får ibland en klar koppling till innehållet i en text. I ett
handledningssamtal i en basgrupp som jag åhör möts tydligt olika hållningar
till vad som kan skrivas i en pm-text.441 Diskussionen avser ett citat i en studenttext:
Jag tror att innehållet i den kokande gryta som styr Sverige har många olika
ingredienser och folkets representativa riksdag är bara en krydda som gör att
grytan smakar bättre. Detta kallar man demokrati och det bygger vårt samhälle på.442

En student tar upp citatet med en frågande ton varpå en annan student som
tilltalas av detta inslag i texten utbrister: ”Skitroligt!”
S1: Citatet?
S2: Skitroligt!
S3: Vad är det för slags källa? Man ska vara kritisk.
L: Säger citatet nånting?
S1: [citerar från texten]: ”en beskrivande sammanfattning”!
L: Jag förstår inte citatet.
S: [otydlig replik]
L: Du tror att den som har skrivit det här är ironisk?

Läraren har i sina anteckningar om studentens text kommenterat citatet:
”Helt intetsägande! Välj citat med omsorg!” I samtalet med studenterna visar
hon sin skepsis genom att fråga om citatet säger nånting. Det framstår som
om studenterna kan acceptera texten i citatet som ett syrligt sätt att ifrågasätta de demokratiska instanserna i Sverige, medan läraren förefaller oklar över
om texten är ironisk.
En diskussion kring ett citat som detta skulle kunna bli ett tillfälle till ett
fördjupande samtal kring stil och genrekrav. Till ett sådant samtal kan höra
reflektion över varför formuleringar som är eller kan uppfattas som ironiska
måste undvikas i en framställning som skall präglas av saklighet.

441

T1 pm-handledning 25.11.2004.
Studentens referens: Olsson: Affärernas Sverige – efterkrigstidens politiska skandaler, s.
242.
442
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9.4 Kommentaren språk
Kommentaren språk används av främst en lärare i mitt material. I 16 T2-pm
från samma termin använder hon kommentaren vid totalt 40 tillfällen. Även
om kommentaren inte förekommer så frekvent i mitt pm-material som helhet
är den intressant eftersom den till studenterna kan förmedla en bild av vad
som utgör viktiga språkliga aspekter. Benämningen språk skulle kunna gälla
stilistiska synpunkter, men läraren använder kommentaren främst för att
markera skrivfel som glömda bokstäver (”skadeståndsskylig”, ”som skall
presenters”), stavfel (”synnerliga själ”, ”på något sett”) eller formfel (”förfarit lindrigt vårdslös”, ”framkallats av respektive ansvarstyperna”, ”vilken av
de båda funktion som”). Kommentaren används också för att fästa uppmärksamheten på olika typer av skrivkonventioner, förankrade antingen i en allmän skriftspråksnorm, som när det gäller anvisning om användning av bokstäver i stället för siffror (”2 utkristalliserade skäl”), eller i den skriftnorm
som gäller när det finns alternativ: Ordet pm har n-genus (”detta PM”). Läraren använder kommentaren även för att markera andra slags onöjaktiga formuleringar. I ett fall gäller det ett ord som är nästan rätt: ”i rättsteknisk bemärkning” (bör vara bemärkelse). I ett annat fall är frågan om läraren menar
att den ordform som studenten använder är felaktig: ”Är skadan uppsåtligt
orsakad får man anta att”. Menar läraren att det bör heta uppsåtligen? Kommentaren riktas i ett fall mot en formulering som låter märklig:
Andra vinklingar menar att arbetsgivaren LK: språk!! [T2/228]

Undervisningspraktiken innebär att lärarna oftast inte ger ändringsförslag,
och i det här fallet är det svårt att se hur formuleringen på ett enkelt sätt kan
justeras. En tydligare fingervisning om tänkbara sätt att förbättra lydelsen
skulle kunna gagna studentens språkutveckling.
När flera led i en mening är understrukna och kopplade till en kommentar
kan det framstå som om läraren menar att kommentaren gäller en mer komplex språklig brist. I följande exempel förefaller det emellertid finnas en
enkel lösning: att sätta in prepositionen av i meningens början.
Störst vikt vid bedömningen av handlingens beskaffenhet är om den företagits uppsåtligen eller ej. LK: språk [T2/199]

Kommentaren grundas i ett fall på en strävan efter ett könsneutralt språk:
”arbetstagare i hans tjänst”. Rådet att undvika han vid syftning på en arbetsgivare utvecklas i Att skriva juridik (s. 52–53):
Och den som ständigt använder han som beteckning på makthavare, domare,
företagare och våldsmän men hon endast då det gäller målsäganden och, möjligen, småkonsumenter och miljöstörda bör kanske rannsaka sin könsrollsuppfattning.
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Intressant att notera är att kommentaren språk förekommer också vid en
annan typ av pronomen: när den används om personer som ”den skadade”
eller ”den skadelidande”: ”Därför drabbas även den skadade då den får en
mindre ersättning.” [T2/218]. I Språkriktighetsboken (s. 80) framhålls att det
i många fall går bra att använda den som könsneutralt pronomen. Lärarens
markering kan bottna i den tveksamhet som språkvårdarna bakom Språkriktighetsboken menar kan finnas, när det ”av någon anledning känns alltför
främmande för ens språkkänsla att använda den” (ibid.). Kanske beror lärarens tveksamhet på en ovana att möta den här pronomenanvändningen i juridiska sammanhang. Tveksamheten kan också ha sin grund i en av de invändningar som lyfts fram i Språkriktighetsboken (s. 79), nämligen att bruket av den ”leder till att individen förtingligas”.443
Eftersom kommentaren ofta avser skriv-, stav- eller böjningsfel blir språk
främst en fråga om textens yta, men kommentaren täcker även in andra
språkdrag som är felaktiga på något sätt. Ett problem med en så generell
kommentar som språk är att den kan bidra till en ytlig syn på språkets betydelse för kvaliteten i en text.
En belysning av funktionen hos kommentaren språk ger studenters användning av den vid pm-opposition. Vid en opposition på termin 5 säger en
student att hon inte skall ”ta upp språket, kommatering och så”. Denna student förefaller trots att hon kommit till den femte terminen ha en förenklad
syn på vad det kan innebära att kommentera språket. I det fortsatta samtalet
pekar hon på eventuella svårigheter att förstå texten i ett avsnitt om användningen av analogier:
O (opponent): Avsnittet Analogier: Förstår alla det här?
S (skribent): Jag går en fyra och ett halvt års utbildning för att lära mig det här.
O: Analogier används bara när lagen inte ger något uttryckligt svar. Är analogier
förenbara med förutsägbarheten?
S: Illa, det hemska är att man måste vara jurist för att kunna förstå.444

Den opponerande studenten kan ha uppfattningen att språkliga kommentarer
handlar om lätt iakttagbara drag, men det hon gör i praktiken är att peka på
mer djupgående aspekter av hur språket försvårar förståelsen av texten. Ett
metaperspektiv på språkets roll i en text ger fördjupad kunskap om språkbruk i en skriftpraktik. Ökad kunskap bidrar till att studenterna tydligare ser
hur begreppsanvändning och textstruktur inverkar på förståelsen.

443

Ett avindividualiserat (distanserat) förhållningssätt till personer skulle emellertid kunna
fungera väl i juridiska texter där funktionen – t.ex. ”skadelidande” – snarare än individen kan
behöva lyftas fram.
444
T5 pm-opposition 22.10.2003.
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9.5 Att ge svaret eller inte – det är frågan
Jag kan konstatera att juridiklärarnas markeringar av ord och uttryck oftast
inte åtföljs av förslag till lämpligare eller mer korrekta formuleringar. Detta
förhållande föranleder några skrivpedagogiska reflektioner. Lärarkommentarer utan ändringsförslag kan uppfattas som otydliga, men de kan också vara
resultatet av ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Det är inte av bekvämlighet som lärarna låter bli att ge alternativ. De kan vara av uppfattningen att deras sätt att utforma kommentarer befordrar självständigt tänkande och långsiktig inlärning. Studenten uppmuntras att själv söka efter en
bättre formulering istället för att serveras den. Det som skall eftersträvas är
kunskapsutveckling hos studenten. Frågan är dock vad som är ett troligt beteende hos en student som i sin text fått markeringar utan åtföljande förtydliganden. Förhållanden i undervisningspraktiken gör att det inte är särskilt
lätt för studenten att få tillgång till den pm-rättande läraren för att kunna
kontrollera sina funderingar kring tänkbara ändringar. Dessutom är pmtexten redan poängsatt. Även frågan om breddning av rekryteringen till juridikutbildningen aktualiseras här. En kommenteringspraxis som innebär ett
ringa mått av explicit vägledning blir vanskligare för den student som inte
har närstående att fråga till råds.
Den pedagogiska ambitionen att förmå studenterna att själva fundera över
lämpligare uttryckssätt kan leda till problem när terminologin är ny för dem.
I sina pm prövar de nya juridikstudenterna sig fram för att hitta formuleringar som förmedlar sakinnehållet på ett korrekt sätt och som gör rättvisa åt
deras tankegångar. När deras uttryckssätt inte är optimalt skulle förslag till
alternativa formuleringar bygga upp deras förråd av ord och uttryck som
fungerar i det juridiska sammanhanget.445 I början av utbildningen förekommer det inte så sällan att studenter efterliknar den språkliga stilen i kurslitteraturen på ett mindre lämpligt sätt:
Enligt KöpL 27 § 1 st. åligger det säljaren skadeståndsskyldighet för direkt
förlust LK: uttr [T2/16]

Lärarens syfte med kommentaren kan vara att studenten skall använda ett
enklare och smidigare språk, men frågan är vilken hjälp som skribenten får
av kommentaren. Skulle läraren kunna föreslå ett alternativt uttryckssätt?
När en student tenderar att ligga språkligt alltför nära källorna kan goda ändringsförslag vara till stor hjälp i utvecklandet av en fungerande och önskvärd
stil. Att ge ändringsförslag kräver kunskap och vana, och det är förståeligt
om den tid som finns till förfogande sällan räcker för att utforma alternativa
formuleringssätt. Ur studentens inlärningsperspektiv är det dock av värde att
445
Här kan den retoriska traditionens begrepp imitatio aktualiseras. Det handlar om att ta del
av andras erfarenheter (inte om att härma eller plagiera) och att bygga upp en språklig repertoar.
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få fingervisningar om hur formuleringar skulle ha sett ut för att vara acceptabla, särskilt i de fall när studenten förmodligen uppfattar att språket är fullgott men det ändå får markeringar:
erhåller köparen således ett stort skyddsvärde i situationer LK: uttr [T2/16]
De omständigheter som säljaren inte kan anses rå över är således få och extrema och följaktligen läggs ett stort kontrollansvar på säljaren. LK: uttr
[T2/16]

En risk som kan uppstå när lärare inte ger ändringsförslag är att det språkliga
problem som föranleder lärarens kommentar får felaktiga proportioner (eller
att fel språkdrag fokuseras).
Om en medlemsstat låter en bestämmelse som strider mot gemenskapsrätten
eller antar en sådan bestämmelse gör staten sig skyldig till fördragsbrott. LK:
meningsbyggnad [T1/2/278]
Om till exempel en medlemsstat tidigare lämnat en handling som dess regering betraktat som känslig till EU och EU skickat handlingen vidare till Sverige, har Sverige kunnat göra en individuell skadebedömning enligt SekrL
2:1, om den svenska myndigheten funnit att handlingen kanske berör en delikat fråga men inte funnit det nödvändigt att hemligstämpla den så skulle den
blivit en offentlig handling […]. LK: m.b! [T1/3/94]

I båda fallen är lärarens kommentar adekvat – meningsbyggnaden behöver
åtgärdas. I det första exemplet har dock hela meningen strukits under, vilket
kan ge intryck av att den är mycket bristfällig. Det behövs inga stora ändringar för att meningen skall bli syntaktiskt korrekt: ändring av frasen låter
en bestämmelse eller komplettering med ett satsled efter ordet gemenskapsrätten. (Här hade ett textmönster i stället för en generell och därmed vag
språkfelsdiagnos kunnat förmedlas.)
Den andra meningen som innehåller en satsradning (och som utgör ett
stycke) markeras med ett streck i kanten. Med en ny mening efter ”SekrL
2:1” blir meningarna korrekta om än fortfarande långa (att meningarna inleds med samma ord förefaller dessutom inte vara stilistiskt betingat här).
Läraren ger inte någon fingervisning om hur meningsbyggnaden kan åtgärdas. Följden kan bli att studenten konstaterar att det är något problem
med meningsbyggnaden (och kanske ser att meningen är mycket lång) men
inte bryr sig om att fundera över hur en smidigare meningskonstruktion kunde se ut. (Lärarkommentaren får en summativ funktion men inte en formativ.)
Ibland framstår det också som om det vore god utbildningsekonomi, i
bemärkelsen hur adepten använder sin tid, att läraren ger ett bra ändringsförslag när det är tydligt att studenten missat i valet av ord, exempelvis när det
finns snarlika ord och det använda ordet ger en felaktig innebörd. Man kan
ana att den student som i en text om rättsstaten använder ordet godtycklig
inte behärskat vokabulären tillräckligt bra för att välja rätt ord:
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Det är den så kallade proportionalitetsprincipen som ska hålla en godtycklig
standard [T1/3/216] LK: helt felanvänt ord

Med utgångspunkten att studenten velat uttrycka ett rimligt innehåll, kanske
godtagbar standard, hade läraren kunnat hjälpa henne eller honom att hitta
en lämplig formulering. En breddning av ordkunskapen bidrar också till en
fördjupning av ämnesförståelsen. Det förefaller rimligt att den student som
behöver språklig vägledning och stöd i sin inskolning kan gagnas av att få
förslag på tydligare eller mer korrekta ord och uttryck. Vägledningen behöver inte innebära att studenten serveras det rätta svaret utan kan bestå av
påpekanden eller frågor som inbjuder till reflektion (Det blir tydligare om du
använder ordet…, Din formulering kan tolkas som att…, Menar du att…).
Att lära sig att behärska nya begrepp kan vara en svårighet för alla studenter om än i olika hög grad. En student på termin 1 blandar ihop två liknande
termer (eller åstadkommer ett skrivfel?), vilket resulterar i ett helt felaktigt
påstående [T1/2/279]: ”Domskälen som finnes i prejudikaten är av en teologisk natur.” Lärarens kommentar är ”NEJ!”. (Läraren sätter också ”som finnes” inom parentes.) Vilket pragmatiskt innehåll kan lärarens kommentar
sägas ha? Den förefaller rymma mer än en korrigering av ett sakfel. Det är
förvisso sant att domskälen inte är av teologisk natur. Lärarens budskap kan
vara att studenten borde behärska det korrekta begreppet teleologisk. Kommentaren utgör ett led i en undervisningssituation och i kommentaren ligger
att studenten själv skall ta reda på den korrekta termen. Förhoppningsvis ser
studenten vad det är som blivit fel, men om hon eller han inte lärt sig begreppet teleologisk utan uppfattat teologisk som den riktiga termen i sammanhanget kan lärarens kommentar vara förvirrande.446 Det kunde vara pedagogiskt fruktbart med ett enkelt påpekande om vilket begrepp studenten
har i åtanke och en kommentar som gäller sakförhållandet (utifrån det åsyftade begreppet).

9.6 Konsten att korrigera
I mitt material framträder två skilda angreppssätt när lärarna rättar och korrigerar i studenternas texter. Generellt sett innehåller lärarnas markeringar och
kommentarer få ändringsförslag. Det finns dock flera exempel på att lärare
446

Vid ett handledningssamtal på termin 1 (18.11.2003) använder en student benämningen
teologisk tolkningsmetod. Läraren tar inte explicit upp sammanblandningen utan omformulerar studentens yttrande: ”Du menar: Vad är problemet med teleologisk tolkning?” Lärarens
förfarande kan vara ett medvetet metodiskt val att inte haka upp sig på det felaktiga eller en
fråga om tidsbrist. Att studenter blandar ihop de snarlika orden kan bero på att de inte förstår
de betydelseelement som ingår i termen utan endast lär in den på ett mekaniskt sätt. En påminnelse om svårigheten i begreppsinlärningen får jag när jag konstaterar att en student på
termin 4 som jag möter i Språkverkstaden gjort samma förväxling som T1-studenterna i mitt
pm-material.

269

gör okommenterade ändringar i formuleringar som inte är grammatiskt eller
syntaktiskt felaktiga och som inte heller är svårbegripliga. Detaljkorrigering
ställer krav på läraren, som i följande exempel där läraren stryker ett kolon.
Detta kräver i praktiken en slags kommunal normgivning eller som Sterzel
uttrycker det: sekundärnormer. [T1/2/85]

Det är inte tydligt vad läraren vill åstadkomma med sin korrigering. Anser
hon att det blir bättre flyt i meningen? Blir meningsbyggnaden mer korrekt?
Intressant nog finns det skäl att hävda att lärarens ändring medför att tydligheten minskar. Även den detaljkorrigering som samma lärare gör i följande
mening kan ifrågasättas; det är svårt att se skälen till att hon stryker ordet
den: ”Det råder inget tvivel om att det finns behov av den flexibilitet och
effektivitet som ramlagstiftningen erbjuder.” [T1/2/85].
Till konsten att korrigera hör också konsten att inte korrigera det som är
korrekt. Vid något tillfälle tillämpar lärare en felaktigt inlärd språknorm,
vilket leder till att rätt blir fel, som vid ändringen av hårdra till hårddra
[T1/3/156]. Inte heller den språkbeskrivning som förmedlas i följande kommentar är korrekt:
Som framgår av 10 kap 1 § LK: Språk! Som används normalt i tillbakasyftande mening. Använd således inte som första ord i en promemoria. [T3/170]

Lärares ambition att vägleda på ord- och frasnivå genom att presentera alternativa lydelser är betydelsefull, men en textgranskande lärare måste sträva
efter att inte föreslå ändringar som strider mot vad som är kodifierat i ordböcker eller på annat sätt tydligt vedertaget. I följande fall har studentens
formulering stöd i handboken Svenskt språkbruk:
Håstads slutledning verkar ge till resultat att vad som i princip är kontrollerbart LK: ge el. leda till [T2/110]447

Regler för användning av punkter i förkortningar finns att tillgå i olika skrivregelsamlingar, men en vedertagen variant kan ändå föranleda en lärarkommentar: dvs. ändras till d.v.s. [T1/3/196]. För bruket av skiljetecken i svenskan finns några grundläggande regler (exempelvis punkt efter huvudsatsformade påståenden), men i vissa fall är variation möjlig. Det händer att lärare i
sådana fall ändrar en helt korrekt användning, som när semikolon är tänkt att
ersättas med tankstreck:
För att exemplifiera detta kan ett avgörande av HD nämnas; målet behandlade frågan om hur skadeståndets storlek skall bestämmas LK: – [T2/274]

447

Läraren har här inte angett hur sammanlänkandet med det följande, ej understrukna, ordet
resultat skall ske. Lärarens föreslagna ord medför därför felaktiga konstruktioner: Håstads
slutledning verkar ge resultat att… ; Håstads slutledning verkar leda till resultat att…
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Anvisningar som inte har någon grund i vedertagna skrivregler kan bli förvirrande för den student som känner till eller informerar sig om skrivregler:
Få borde ifrågasätta mig om jag påstår följande: så gott som hela Sveriges befolkning LK: ej kolon efter ”följande” [T1/3/232]
Att medborgarna bestämmer utan mellanhänder är självklart mer demokratiskt ur ordet demokratis betydelse; folkvälde, men är avsaknaden av mellanhänder LK: semikolon [semikolon insatt av läraren, T1/3/232]

Lärarens val av formulering i en kommentar kan göra budskapet onödigt
svårttolkat. Vad det är i meningen nedan som läraren betraktar som ofullständigt kan vara lika fördolt för den aktuella studenten som för mig:
Jag tycker att man som minoritet i Sverige skall ha rätt att utveckla sin kultur
och / möjlighet att värna om sina traditioner. LK: ofullst [kommentaren kopplad till snedstreckets placering, T1/3/145]

En skrivsituation och rättningspraxis som innebär att lärarna gör en mängd
markeringar i studenternas texter ställer stora krav på att lärarnas påpekanden är väl underbyggda. Den oklara innebörden i lärarens kommentar i exemplet nedan kan göra en student som vill ha vägledning konfunderad:
Genomgående i mycket av kritiken är att intentionstolkning går ut på att försöka ta reda på vad någon annan en gång tänkte vid en viss tidpunkt. LK: mb
[T1/3/131]

I sina språkreglerande pm-kommentarer tar lärarna ibland ställning i fall där
normen i allmänspråket är vacklande. Ett sådant fall är variationen med futuralt kommer konstruerat med eller utan att. Vid sidan av det dominerande
kommer att ses i skriftspråket allt oftare konstruktioner där kommer konstrueras utan att (som vid hjälpverb som skall, bör eller måste). Det förekommer
i några fall i mitt material att läraren lägger till att: ”Då kommer skadeståndet /att/ jämkas” [T2/218]. Studenterna står här mitt i en språkförändring och
bruket kan vackla hos den enskilda studenten. Parallellt med ”kommer skadeståndet jämkas” återfinns ”kommer att ventileras”. I samma text finns
också ett fall utan att som läraren inte markerat (”kommer den skadelidande
få”).
Om läraren gör ändringar i meningsbyggnaden är det väsentligt att resultatet blir mer välformade meningar. I följande exempel skapar lärarens ändring (strykning av ord) ett meningsbyggnadsfel i en krånglig mening:
För att förverkliga lagens ändamål kan det istället bli nödvändigt att göra
tolkningen att vissa förhållanden, som normalt inte avses i RF 8:3, gör det i
ljuset av konventionen. [T1/3/84]

Lärares sätt att kommentera texter blir en fråga om vilket fokus i och syfte
med rättningen som överförs till studenterna. Följande exempel utgör inledningsmeningen till ett pm: ”Sedan urminnes tid har människan förhandlat i
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olika situationer.” Läraren har markerat ordet tid och skrivit ”tider” (med
citationstecken) [T2/369]. Lärarens enda kommentar till meningen innebär
en ändring av ett uttryck som används i en mindre vanlig men dock vedertagen variant, medan ingenting sägs om stil och funktion (retoriskt ”värde”)
hos en sådan upptakt till en text i ämnet avtalsrätt.
I exemplet nedan förmedlar läraren skrivhandledning i form av en fråga:
Genom rädsla för antidemokratiska terrorattacker LK: hmm… finns det demokratiska terrorattacker? [T1/3/112]

Lärarens kommentar utgör inte någon ”äkta” fråga utan bör uppfattas som ett
humoristiskt utformat ifrågasättande av studentens formulering. I en rättningspraxis med höga språkliga krav och med ytterst begränsad dialog mellan student och rättande lärare (och med studenter inriktade på poäng och
betyg) kan det bli svårt för en student att rätt tolka en lärarkommentar som
den ovanstående. Vilken ändring i texten vill läraren uppnå med sin fråga?
Eftersom tydlighet i syftning är ett viktigt kvalitetstecken i en akademisk
text är det till hjälp för studenterna om lärarna i sitt kommenteringssätt kan
göra åtskillnad mellan enklare och mer komplexa syftningsproblem. I en T1text [T1/3/140] använder läraren kommentaren syftn. på tre ställen. På ett
ställe rör det sig uppenbarligen om ett skrivfel (en miss vid korrekturläsningen): ”detta medel var den mest lämpade”. Läraren anger ”det?” inom parentes, och kanske har frågetecknet funktionen att få studenten att själv tänka
efter, men studentens tankemöda kunde ägnas åt de andra fallen där den
oklara syftningen är mer dold.
På ett ställe inleder studenten en mening med ”Denna princip”. Vid en
första anblick kan understrykningen av ordet denna och kommentaren syftn.
här framstå som ett uttryck för ett överdrivet krav på tydlighet, eftersom
temat ”proportionalitetsprincipen”, som också är textens rubrik, introduceras
i styckets inledning tre meningar tidigare. En noggrannare läsning ger dock
vid handen att studenten kanske syftar på en annan typ av rättslig företeelse,
som i så fall också får benämningen princip. Företeelsen beskrivs i meningen
före. Här skulle en lärarkommentar som mer påtagligt visar på syftningsproblemet kunna hjälpa studenten att se hur en oklar pronomenanvändning kan
störa läsningen för en noggrann (och/eller kritisk) läsare.448
För studenter på termin 1 och 2 kan det vara uppenbart att de befinner sig
i en nybörjarsituation och får räkna med många kommentarer om brister i
syftning. Att lära sig att hantera utbildningens krav på precision kan ta lång
tid för en del studenter. Exemplet nedan kommer från termin 3 (ämnet är
sakrätt) och visar en formulering som inte är vägd på guldvåg. Läraren före-

448

Läraren påtalar i sin slutkommentar till pm-texten att studenten inte lyckas ”på ett tillfredsställande sätt förmedla [s]ina tankar ’på papperet’” men berör inte frågan om syftning, vilket
flera andra lärare gör i slutkommentarer.
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faller vilja betona för studenten hur viktigt det är att undvika dylika missvisande formuleringar, och kommentaren är tillspetsad:
En kringresande försäljare, t ex en dammsugarförsäljare, skulle kunna tolkas
analogt med Lagen om handelsagentur (1991:351), även om denne LK: Skulle en dammsugarförsäljare tillämpas analogt med lagen om handelsagentur??
Syftningsfel! [T3/46]

Även syftning som är oklar i vidare textstrukturell bemärkelse påpekas. Exemplet nedan visar en lärarkommentar som avser tydligheten vid referensbindning. Från studenttexten återger jag de inledande orden i två meningar
som utgör mening 1 och 3 i ett avsnitt (innehållet i den mellanliggande meningen är oväsentligt för mitt resonemang).
1. I den rättspolitiska debatten har […].
2. [---]
3. Debattens tyngdpunkt […]. LK: Vilken debatt? [T2/200]

Temat ”debatten” från mening 1 återkommer i mening 3. Lärarens fråga
framstår som onödig. Om läraren önskar ett förtydligande av hur och var
debatten förs borde kommentaren ges när ”debatten” nämns i den första meningen. Risken finns att en kommentar som uppfattas som irrelevant minskar
studentens uppmärksamhet på andra mer angelägna kommentarer som läraren gett.
Att lärare i sin rättning värnar om precision och nyanser är naturligtvis betydelsefullt, men en långt driven omsorg om detaljer i studenternas första
texter kan leda till att studenternas uppfattning om språklig kvalitet inte får
en önskvärd fördjupning. Eftersträvansvärd är en rättningspraxis som både är
pedagogiskt genomtänkt och utformad utifrån höga krav på språket. Om
fördjupande språkliga insikter som förmedlas genom lärarnas kommentarer
kan medverka till att även studenter som redan är duktiga skribenter kan
utvecklas är mycket vunnet. Inte alla studenter erfar att de utvecklas. Studenten bakom följande enkätsvar kommer av födelseåret att döma inte direkt
från gymnasiet till juridikstudierna:
Har ej haft några svårigheter, men har inte heller utvecklats som skribent.
[EnT103/k74/40]

9.7 Avslutande synpunkter
Det är uppenbart att det är en grannlaga uppgift att utforma kommentarer
som skall ge tydlig vägledning i fråga om komplexa språkdrag som ordval
eller meningsbyggnad. Det är också uppenbart att en undervisningspraktik
där student och pm-rättande lärare inte möts kring den enskilda texten ställer
än större krav på lärarens kommentarer. Vid genomgång av en text kan lära273

ren tydliggöra brister för studenten och peka på ändringsmöjligheter. Även
vid ett responsarbete där studenter på ett strukturerat sätt går igenom varandras texter skulle meningar med stora brister kunna åtgärdas. För att studenter skall kunna erfara att sådant responsarbete är en meningsfull och lärorik uppgift krävs skolning i att arbeta konstruktivt med kurskamraternas texter.
Den kommenteringspraxis som finns i juridikutbildningen har likheter
med många andra utbildningssammanhang. Liksom i Hultmans och Westmans undersökning av gymnasielärare från 1970-talet är det huvudsakligen
felen som markeras, medan förtjänsterna i den mån de kommenteras får ett
”sammanfattande omdöme efter uppsatsen” (Hultman & Westman 1977/
1992:227). Bergman-Claesons (2003:23) beskrivning av iakttagelser i
(främst amerikansk) skrivforskning kan appliceras också på mitt material:
”Kommentarerna är generella snarare än specifika och ger inte eleverna
mycket konkret hjälp.”
Studenterna har själva en viss möjlighet att påverka vilken hjälp de kan
utvinna ur lärarnas kommentarer. De använder sig av kommentarerna på mer
eller mindre konstruktiva sätt. En T6-student som jag intervjuar säger sig tro
”att alla studenter […] skulle kunna lägga ner mer tid på att utnyttja lärarkommentarerna bättre”. Varje student avgör vad hon eller han gör med
kommentarerna:
Vill man utvecklas och dra lärdom och bli bättre så använder man det mer.
Vill man det seriöst så använder man det ännu mer om du förstår vad jag är
ute efter.449

449

Intervju T6-student 24.5.2005.
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10 Avslutande diskussion

Huvudsyftet med denna avhandling har varit att analysera den språkliga
normförmedling som äger rum i juridikutbildningen genom lärarnas kommentarer till studenternas texter. Det mer övergripande syftet att beskriva
den institutionella miljö där studenternas skrivande äger rum har fått en väsentlig plats eftersom det har blivit tydligt för mig att undervisningspraktiken
i hög grad inverkar på den roll som lärarnas kommentarer kan spela. I avhandlingen har jag lyft fram vad som utgör en form av möten mellan de olika aktörer som ingår i denna miljö: studenter, studenttexter, lärare, lärarkommentarer, undervisningsmoment, kurslitteratur, normsystem. I detta
kapitel diskuterar jag resultat från min undersökning utifrån den institutionella ramen för studenternas skrivande, skrivhandledningen och den textrespons som juridikstudenterna får (avsnitt 10.2). Skrivpedagogiska reflektioner som min avhandlingsstudie föranlett aktualiseras i avsnitt 10.2 och
10.3. Jag tar också upp några klarspråksaspekter på juridikstudenters språkliga inskolning (avsnitt 10.4). I avsnitt 10.5 vidgar jag perspektivet och berör
den vidare ramen för inskolningen: juridiken som en kultur. Med det avslutande avsnittet sammanfattar jag bilden av vilka språkideal som präglar juridikstudenternas språkliga inskolning.

10.1 Villkor kring skrivande och handledning i
juridikutbildningen
Juridikstudenternas skrivande präglas dels av mer generella villkor som gäller för språklig inskolning i en praktikgemenskap, dels av institutionella villkor formade av juridikutbildningens särart. Till de institutionella villkor som
styr juridikstudenternas skrivande hör att utbildningen har många studenter.
Den tid som lärarna har till sitt förfogande för pm-bedömning är starkt begränsad. Till den organisatoriska ramen hör också systemet med anonym
rättning, vilket skall gagna en objektiv pm-bedömning men som medför en
distanserad lärarroll med begränsningar i det tilltal som pm-kommentarer
innebär i relation till studenten. För en del lärare tillkommer de begränsningar som följer av bristande vana vid att bedöma texter i en skrivpedagogisk
situation. Dessa förhållanden inverkar på vad som är möjligt för lärarna att
göra inom ramen för pm-hanteringen.
Juridikstudenternas inskolning har vetenskapliga, språkliga och kulturella
inslag, och både studenternas situation och handledningens roll är mång275

fasetterade fenomen. Erfarenheterna hos en student som Sommers & Saltz
(2004:131) refererar till belyser på ett tänkvärt sätt hur nya studenter kan
uppfatta sin situation. Studenten som efter några års studier ser tillbaka på
sitt skrivande ger kommentaren att hon under sitt första år på college kände
det som om hon hade blivit ombedd att bygga ett hus utan några redskap. En
motsvarande reflektion gör en av mina informanter:
Ibland känner man sig som en som inte kan simma, och så kastas man av skutan med uppmaningen att lära sig. [EnT605/k78/26]

En liknande situation vittnar även flera andra studenter om i enkätsvar och
intervjuer (samt vid besök i Språkverkstaden).450 Lärare kan beskriva situationen på motsvarande sätt: ”Vi kastar ut dem – vi tillhandahåller mycket lite
simundervisning.”451 Jag ser en tydlig koppling mellan de villkor för studenternas skrivande som utbildningsmodellen skapar och det faktum att många
juridikstudenter efterfrågar mer handledning i sitt skrivande. Utbildningens
programmatiska betoning av studentens ansvar kan naturligtvis innebära
svårigheter för studenter som behöver vägledning. Med nödvändighet utvecklar studenterna strategier för att hantera studiesituationen. Rienecker &
Jørgensen (1998:162) menar att även duktiga studenter ofta har svårt att
verbalisera de förhållningssätt som de har och som gör att de lyckas; ”de kan
ikke sige hvad de gør og hvorfor”. Följande T6-student, som lyfter fram
behovet av vägledning under den process som skrivandet innebär, pekar på
något väsentligt när han efterlyser fler träningsuppgifter:
Riktig handledning under skrivprocessen! Inte bara efter. Fler uppgifter för
träning, med handledning. [EnT605/m81/4]

Det som studenten frågar efter kan beskrivas med begreppet stöttning. Termen härrör från engelskans scaffolding (Wood, Bruner & Ross 1976). Metaforen anspelar på scaffold, byggnadsställning. Pauline Gibbons är en av dem
som har utvecklat begreppet.452 Hon menar att stöttning inte är ”vilken hjälp
som helst utan hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp
eller nya nivåer av förståelse”; stöttning är framtidsorienterad (Gibbons
2009:29).
450

”De kastar oss i en bassäng utan att vi kan simma.” T1-student Språkverkstaden (2008).
Intervju 8.5.2003. Teleman (1989:8) tar upp samma tema, visserligen i ett sammanhang
som gäller skrivande i skolan, men hans synpunkter kan appliceras också på studenter: ”Ofta
verkar det som om man tror att den kvalificerade procedurkunskapen uppstår av sig själv. Om
bara eleven kastas i vattnet så lär hon sig simma.” Han menar att ”vetandets roll för skrivkunnandet” måste uppmärksammas i skrivpedagogik.
452
Gibbons som hör hemma inom den så kallade australiska genreskolan bygger på Lev Vygotskijs teorier om inlärning (1978, 1986) och forskningstraditionen systemisk funktionell
lingvistik (se t.ex. Halliday 2004 och Holmberg & Karlsson 2006). Vygotskijs begrepp den
närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 1978) – som ofta tas upp i forskning kring undervisning och lärande – kan ses som ett stöd för synsättet att studenter bör få sådan handledning att
de kan utvecklas utöver den nivå som de har kapacitet för på egen hand.
451
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Behovet av stöttning kan kopplas till frågan om betydelsen av explicit
genreträning. Frågan har diskuterats av exempelvis Aviva Freedman (1993)
som menar att juridikstudenter lär sig genrekrav genom att pröva sig fram
utan systematisk undervisning. Enligt Freedman finns det en risk för att explicit undervisning om genrer leder till övergeneralisering. Jag håller med
henne om att människor lär sig språkmönster och genrer genom att ingå i
kommunikativa sammanhang. Lärande sker också på grund av att man vill
kunna ingå i ett visst sammanhang; man vill bli en i klubben och gör därför
efterhand alltmer som de andra klubbmedlemmarna.453 Freedman visar mekanismer i genreinlärningen hos studenter i påbyggnadsutbildningen law
school, men jag menar att hennes slutsatser inte behöver tolkas som att det
bästa för juridikstudenter alltid är att gå det implicita tillägnandets väg. Reflektioner kring vad som är gynnsamt ur ett pedagogiskt perspektiv, utifrån
olika utbildningsmål, hör hemma i varje utbildningssammanhang.454 Strand
(2004:183) tillstår att debatten om undervisningens betydelse för skrivförmågan på honom gör ”ett konstigt och närmast förvirrat intryck”. Som han
påpekar behöver det tydligare framkomma vad som avses med undervisning
respektive skrivande. Undervisning har olika roll att spela i olika stadier i
skrivprocessen. Strand lyfter fram betydelsen av metakunskap kring skrivande (se vidare avsnitt 10.2.4) och menar att ”vanlig undervisning” kan bidra
till sådan.
Oavsett om man betonar explicita eller implicita vägar till ökad skrivkompetens, bör en utgångspunkt kunna vara att skrivandet i sig är centralt i
all skrivutveckling. Det är något som följande T1-student erfarit:
Skrivförmågan har utvecklats mycket, uppenbarligen lär man sig mest och
bäst av att själv skriva och bearbeta texter. Idag känner jag mig mycket säkrare på det juridiska språket. Jag är medveten om hur precis man måste vara.
Det är till största delen PM:ns förtjänst. [EnT103/k82/21]

Min studie fokuserar på de lärarkommentarer som återfinns i bedömda och
poängsatta texter, men den undervisningspraktik som omger momentet
”skrivande av pm” är viktig för att förstå den roll som kommentarerna spelar
och kan spela. Bakom de konkreta yttringarna i form av kommentarer i texten finns mer svåråtkomliga uppfattningar om vad studenternas skrivande
går ut på och hur man skall se på och hantera deras texter. Phelps (1989:61)
talar om ”djupstrukturer” som inverkar på lärares sätt att läsa studenttexter:
Deep structures – images of student writing and correlates of those images –
underlie all practice. They run all the way to the bottom, to the most funda453

Om studentens ambition att bli ”a member of the club”, se Smith 1983. Se även Smith
1988.
454
Till frågan om explicit–implicit språkundervisning kan fogas Gibbons (2009:91) synpunkt
att explicit undervisning ”vill uppmuntra till ett aktivt deltagande i inlärningen, till självständigt skrivande och till förmågan att se kritiskt på det sätt som språket används i autentiska
sammanhang”.
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mental level, and the deeper they are, the more significant to teachers’ decisions. They are normally tacit.

”Pedagogical hermeneutics” är Phelps benämning på ”the complex pattern of
interpretative practices that links teacher reading to student writing” (a.a.
s. 39). Det lärare gör i sin pedagogiska uppgift att läsa och bemöta studenttexter kan ses som en form av hermeneutik. De tolkar innehållet och intentionerna i textmaterialet. En student använder det kommunikativa redskap
som hans eller hennes språk utgör i den aktuella skrivsituationen, men läraren har en uppgift att se längre. Dysthe & Igland (2003:81) lyfter fram Vygotskijs uppfattning att det hos ett barn är ”minst lika viktigt att finna, mäta
eller bedöma den potentiella som den aktuella utvecklingsnivån”. Det förhållningssättet bör kunna tillämpas också av lärare på universitetsnivå.

10.2 Juridiklärarnas textrespons – praktik,
förhållningssätt och utvecklingsmöjligheter
Genom de många markeringar som juridiklärarna gör i texterna skall studenterna förstå hur språket kan utvecklas för att närma sig de mönster i språkbruket som dominerar bland verksamma jurister. Flertalet juridikstudenter är
nog måna om att ta till sig lärarnas kommentarer för att lyckas än bättre med
sitt skrivande nästa gång, men det troliga är att få studenter tar sig för att
skriva om en pm-text som redan är poängsatt. Att utforma kommentarer så
att de uppmuntrar studenter att arbeta vidare med sina texter är då en utmaning.455 Sommers (1982:156) beskriver betydelsen av att anta den utmaningen:
The challenge we face as teachers is to develop comments which will provide
an inherent reason for students to revise; it is a sense of revision as discovery,
as a repeated process of beginning again, as starting out new, that our students have not learned. We need to show our students how to seek, in the
possibility of revision, the dissonances of discovery – to show them through
our comments why new choices would positively change their texts, and thus
to show them the potential for development implicit in their own writing.

Att lärarna i min studie kommenterar en mängd ord och uttryck i studenternas texter är förståeligt utifrån de höga krav på språklig precision och korrekthet som ställs på juridiska texter. Ibland blir skriv- och korrekturfel föremål för kraftfulla kommentarer. I en utbildningskontext med stora krav på
språklig precision kan påpekandet av sådana brister vara en viktig uppgift.
Frågan om vilka former av vägledning som kan åstadkomma bestående konstruktiva insikter hos en student kvarstår dock.
455

Straub (1997:113) betonar vikten av att ge respons som utmanar och uppmuntrar studenterna ”to work productively on their writing”.
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Det är viktigt att en rättningspraxis som innebär talrika påpekanden som
skall gagna en korrekt och noggrann språkanvändning hos studenterna också
bygger på noggrant genomtänkta kriterier och ställningstaganden. För att
lärare skall vara trovärdiga i sin roll som språkliga rättare och riktningsgivare är det viktigt att deras kommentarer inte kan uppfattas som irrelevanta
eller felaktiga.
En pedagogisk fråga för varje akademiskt ämne att fundera över är i vilken mån studenternas tidigare skriverfarenheter och språkliga kompetens tas
till vara. Ibland – vid föreläsning om juridiskt skrivande eller vid pmgenomgång – möts juridikstudenterna av budskapet att de inte kan använda
det språk som de lärt sig tidigare i skolan. En lärare som framför detta budskap menar att det tidigare bara gällt att skriva fritt och målande, och att vara
bra på att skriva på det sättet är inte detsamma som att vara bra på att skriva
juridisk text. En student som reflekterar kring sina språkliga lärdomar berör
samma tema:
Framförallt att det som räknades som ”god” svenska i grundskolan och gymnasiet inte är detsamma som ”god juridisk svenska”. Grammatiskt sett är det
dock inga skillnader. Jag skriver mindre personligt d.v.s. PM:n är mer formellt skriven. [EnT103/k80/78]

I ett skrivpedagogiskt perspektiv kan det vara angeläget att lärarna i sin
språkliga handledning tar fasta på det som studenterna själva ser som kvaliteter i sitt språk och utifrån det bidrar till att studentens språkliga repertoar
breddas. En T1-student vittnar om vad han lärt sig under termin 1 och om
hur han tycker att hans språk värderas:
Att skala bort det s.k. flummet. När man tycker att något är bra, kan man instinktivt förvänta sig att få det sågat. Man får aldrig skriva ”folket”. [EnT103/
m83/97]

Till de pedagogiska slutsatser som Mona Blåsjö drar i sin avhandling om
studenter i nationalekonomi och historia hör att det är angeläget att i akademiska utbildningar bygga på studenternas tidigare språkkompetens (Blåsjö
2004:294). Jag ansluter mig till denna slutsats och menar att ett sådant förhållningssätt hos juridiklärare kan gagna studenternas språkliga medvetenhet
genom att studenterna uppmärksammas på såväl den kompetens de redan
besitter som de språkliga villkor och krav som juridikstudierna och juristyrket ställer dem inför.
Nya juridikstudenter möter ibland budskapet att juridiskt språk är ett helt
nytt språk. Jag uppfattar den karakteristiken som delvis missvisande. En av
lärarna i min studie påpekar att det är just de stora likheterna mellan den
språkkompetens som studenterna har när de börjar utbildningen och språkanvändningen i det nya juridiska sammanhanget som orsakar problem:
Är inte själva problemet att studenterna redan har ett fungerande språk och att
sättet att skriva juridiska texter är så likt det vanliga sättet att skriva, att det
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blir svårt att se vari skillnaderna ligger? I någon mening är det väl fråga om
en sociolekt, snarare än ett nytt språk?456

Att skillnaderna är svåra att beskriva gör att det blir svårare för lärarna att
åskådliggöra dem i skrivhandledningen och för studenterna att beakta dem i
skrivandet.
Budskapet till T1-studenterna att det juridiska språket är ett nytt språk kan
vara befogat om det får dem att uppmärksamma språkets betydelse i juridiska sammanhang. Det är dock viktigt att klargöra vad det är som är nytt. Ett
sådant klargörande kan öka kunskapen om hur juridikstudenters språkliga
inskolning ser ut och också bidra till att inskolningen fungerar väl.
Den modell med språknormer i tre lager som jag presenterar och använder
i kapitel 6 – skriftspråksnorm, allmänvetenskaplig norm och juridisk norm –
är ett sätt att konkretisera förhållandet mellan befintliga och nya inslag i
juridikstudenternas språkliga kompetens. Jag menar att studenternas inskolning kan underlättas om de blir medvetna om att det inte handlar om att erövra ett slutet normsystem som de själva står utanför. Lagren kan ge både
studenter och pm-bedömande lärare verktyg att tydliggöra normerna och
kraven i studenternas språkanvändning.
De tre lagren av språknormer föranleder reflektioner kring var ansvaret
för studenters språkkompetens ligger. Det förefaller rimligt att det är grundskolans (och gymnasiets) uppgift att göra eleverna förtrogna med den allmänspråkliga standardnormen och därigenom rusta dem inför kraven i högre
studier. Om en stor mängd textkommentarer från lärare på en universitetsutbildning avser normlager I, innebär det då att skolan inte fyllt sin uppgift?
Erfarenhetsutbyte mellan olika nivåer i utbildningsväsendet kring den roll
som grundläggande språklig kompetens spelar för möjligheten att genomföra
högre studier kan gagna både enskilda studenter och utbildningsanordnare.457
Här tillkommer frågan om vilket ansvar gymnasieutbildningar har för att
förbereda elever inför de mer specifika krav som ställs på skrivandet i vetenskapliga sammanhang (normlager II). När det gäller allmänvetenskapliga
språknormer aktualiseras också frågan om det på högskolenivå är funktionellt med gemensamma (generella) skrivkurser för studenter från olika utbildningar. Det är min uppfattning att skrivträning fungerar bäst om den
utgör en integrerad del i ämnesstudierna. I en sådan skrivträning kan kompetens från både språkvetare och ämnesföreträdare tas tillvara, vilket gagnar en
mångsidig belysning av språk- och textnormer i det aktuella ämnet. Språknormer i vetenskapliga sammanhang kan då belysas utifrån sådana jämförelser som jag pekar på genom normlagermodellen, framför allt jämförelser
mellan lager II (allmänvetenskapliga normer) och lager III (ämnesspecifika
normer).
456

E-post 31.8.2009.
Ett sådant erfarenhetsutbyte kan dessutom underlätta breddningen av rekryteringen till
högre studier.
457
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Även om det som juridikstudenterna skall lära sig inte är ett nytt språk,
har den språkliga situation som de ställs inför beröringspunkter med andraspråksstudenters belägenhet. Sundberg (2002:33) menar att man vid bedömning av andraspråksinlärares texter skall beakta att ett komplexare språk
medför risk för fler fel. Studenter som skall utveckla sin förmåga till precisering och nyansering får ta den risken. Också Garme (2003:23) pekar på detta
förhållande: ”I en avancerad tankekedja kan det språkliga uttrycket lätt bli
fel, medan den intetsägande texten uppvisar en korrekt yta – och sådana
aspekter måste bedömaren förhålla sig till”. För juridiklärare skulle en konsekvens av det resonemanget kunna bli att de inte bara markerar brister i
meningsbyggnad och ordval i studenttexterna utan att de i sina kommentarer
också försöker att relatera till den tankegång som ligger bakom. Då kan studenterna lotsas framåt genom en form av majevtik, där de blir uppmärksammade på hur de kan utveckla sitt arbetsredskap språket.

10.2.1 Mönster i juridiklärarnas normförmedling
Genom min kategorisering av juridiklärarnas kommentarer har jag visat på
mönster i den språkliga vägledning som ges genom kommentarerna. Till
mönstret hör att ordval och stil samt sakinnehåll är de kategorier som främst
markeras på termin 1. På andra terminen får innehållsaspekterna störst uppmärksamhet, men också ordval och stil är fortfarande i fokus.
Den bild av vägledningen som jag med hjälp av juridiklärarnas kommentarer har gett kan återspegla centrala element i juridikstudenternas inskolning
men kanske inte till fullo återge lärarnas intentioner. De villkor som är förknippade med pm-rättandet (däribland systemet med anonym rättning) inverkar på vad lärarna har möjlighet att förmedla genom kommentarerna.
Tidsramen kan begränsa möjligheterna att föra fördjupade resonemang om
språk, stil och innehåll.
Av mina resultat framgår vilka typer av språkdrag som de medverkande
lärarna markerar. Juridikstudenterna har överlag en god språkbehärskning,
och de brott mot standardspråkets regler som trots allt förekommer påpekas.
Betoningen av att följa vedertagna skrivregler genomsyrar den vägledning
som juridikstudenterna får och är en del av den språkliga identiteten i den
juridiska praktikgemenskapen. I juridiklärarnas rättningspraxis kommer ofta
en traditionell skriftspråksnorm till uttryck, men lärarnas kommentarer speglar i viss mån också pågående förskjutningar i normen. Det är intressant att
notera vilka skiljelinjer som framträder, eftersom juridiklärarnas kommentarer inte bara fungerar som vägledning för enskilda studenter utan också kan
ses som en form av språkvårdsinsatser och en mätare av ”positioner” i språkliga normfrågor.
Det som markeras mest frekvent på termin 1 är ord och uttryck som av
olika anledningar inte accepteras. Det förefaller vara ett rimligt resultat, eftersom språkets många uttrycksmöjligheter här skall anpassas efter text281

mönstren i en språkcentrerad disciplin. Ett resultat som förvånar mig är att
lärarna i så liten utsträckning ger kommentarer eller ändringsförslag som har
utgångspunkt i textens syfte, mottagare eller bärande idéer. Den roll som
juridiska texter spelar i ett samhälleligt perspektiv borde kunna leda till starkare fokus på den pragmatiska aspekten av språkbehärskning.
Resonemang kring normer för kongruens kan belysa den roll som synen
på språkriktighet spelar vid den konkreta språkliga utformningen. I avsnitt
7.2.1 använder jag exempelmeningen Aga är helt förbjudet i Sverige sedan
1979. I e-postkontakt utvecklar en av lärarna i min studie sin uppfattning.
Det är inte så att innehållet ändras om böjningsformen förbjudet används (i
stället för förbjuden), men ”ordet ’förbjuden’ måste böjas efter grammatiskt
korrekta mönster”. Det ligger ett överordnat värde i att strikta satsgrammatiska principer efterlevs. Läraren menar att svenskans språkstruktur (jämfört
med exempelvis tyskans) gör att inte ”alltför många avsteg från huvudreglerna” bör tillåtas. Genom detta förhållningssätt betonas efterlevnaden av
precisionskraven till gagn, menar läraren, för den rättsliga kvaliteten: ”En
slarvig eller omedveten användning av böjningsmönster riskerar att leda till
oönskade oklarheter i juridiska texter.”458
Även Lehrberg (2001:65) kopplar vikten av ett korrekt språk till funktionen hos juridiska texter:
En korrekt språkbehandling är ett självklart måste. Meningsbyggnadsfel och
andra språkliga felaktigheter kan leda till att till exempel en stämningsansökan blir obegriplig för domstolen och motparten. En felaktig formulering i ett
juridiskt dokument, till exempel en avtalstext, kan få allvarliga konsekvenser
för dem som berörs.

En reflektion kring juridiklärarnas textkommentarer gäller i vilken mån de
främst innebär en förenkling eller en problematisering av språkliga företeelser. Jag menar att en generell kommentar som tempus förmedlar en förenklad bild av ett språkligt konstruktionsproblem (se avsnitt 8.4.3). I mer utförlig textrespons eller skrivundervisning kunde tempusnormen tjäna som utgångspunkt för resonemang kring hur man i olika vetenskapliga, rättsvetenskapliga eller juridiska sammanhang återger olika typer av yttranden.
Lärarna avråder frekvent från bruket av adjunktionellt så, och studenter
kan uppfatta det som ett ”förbjudet” ord [EnT104/m84/15]. Försämrar det
stringensen i sådan utsträckning att ett avvisande är motiverat, eller kan ordet ha en uppgift även i en text som skall präglas av precision? En problematisering av funktion och stilistiskt värde hos så (och en del andra till synes
onödiga ord) skulle ge juridikstudenterna en fördjupad förståelse av hur de
själva ingår i ett språkligt sammanhang där signalvärdet hos ord och uttryck
kan ha stor betydelse för andra jurister och för medborgare eller klienter som
tar del av deras texter.
458

E-post 18.9.2009.
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Företeelsen att studenter efterliknar den språkliga stilen i juridisk litteratur
behöver beaktas på ett pedagogiskt sätt, särskilt när studenter uppenbart inte
behärskar den språkliga stilen. Blandning av stilnivåer utgör ett problem i
många studenttexter skrivna i början av utbildningen. Problemet med stilistisk vacklan berörs i Att skriva juridik och vid pm-genomgångar, men det
kan vara svårt för lärare att ge vägledning i konkreta fall i studenternas texter:
I NJA 1976 s. 14 dömdes en 16-åring utge ojämkat skadestånd när han stötte
ihop sin motorbåt med en annan båt. LK: ordv. [T2/195]

Läraren invänder mot uttrycket ”stötte ihop” och anser förmodligen att det är
alltför vardagligt. ”Utge ojämkat skadestånd” utgör däremot en vedertagen
fras för läraren, varför formuleringen inte markeras. Tillsammans resulterar
uttrycken i en sådan stilbrytning som kan prägla ett språk under förändring.
Lärarens kommentar ordval uppmärksammar inte studenten på hur illa de
olika stilistiska dragen samverkar och ger inte så mycket vägledning i den
svåra konsten att undvika både ”ytlighetens och pratighetens Scylla och stelbenthetens och krånglighetens Charybdis” (Att skriva juridik s. 19).

10.2.2 Problematiska inslag i textkommenteringen
Jag har tidigare i avhandlingen, särskilt i kapitel 9, pekat på att lärarkommentarerna ofta har funktionen att tala om för en student att ett språkdrag
inte är godtagbart men att kommentarernas förmåga att ge reell vägledning
kan ifrågasättas. En kommentar ger information om att problemet rör exempelvis ordvalet (ordv.) eller meningsbyggnaden (m.b.), men studenten får
inte något förslag till förbättring. I exemplet nedan är hela meningen understruken.
Om detta har domstolen yttrat att alla organ, oavsett dess rättsliga form
[komma insatt] som genom en statlig åtgärd gjorts ansvarigt för att under
statlig kontroll tillhandahålla tjänster åt allmänheten, och som för detta ändamål givits befogenheter utöver vad som normalt följer av regler mellan enskilda. LK: m.b. / predikat? / källa [T1/3/137]

Förutom att fråga efter källan kommenterar läraren meningsbyggnaden. Efter
ordet form har hon satt in ett kommatecken (efter en inskjuten fras). Studenten har inte klarat av att infoga ett referat av domstolens yttrande i språkstrukturen, vilket resulterar i en ofullständig satsstruktur. Att på ett korrekt
sätt foga in referat eller citat i den egna meningskonstruktionen kan vara
svårt för skribenter som inte är förtrogna med vetenskaplig text. I studentens
mening saknas ett predikat (fortsättningen på frasen ”att alla organ”), men
varken predikat? eller m.b. ger förmodligen tillräcklig vägledning för att
skribenten skall kunna (och bli motiverad att) reda ut meningsstrukturen.
Svårigheten att med hjälp av en generell kommentar som m.b. ge vägledning
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framgår här tydligt. Mer konkret hjälp med att bättre behärska bisatskonstruktioner och annan komplex meningsbyggnad skulle bidra till att studenten utvecklar sin språkliga kompetens.
Studenters skrivinlärning beskrivs ibland som en trial and error-process
(Blåsjö & Strand 2006:83, Rienecker & Jørgensen 1998:149). Något som
kan bidra till att den språkliga inskolningen för en del juridikstudenter blir
onödigt mycket av trial and error är att många av lärarnas skriftliga pmkommentarer består av understrykningar, frågetecken och marginalanmärkningar som ordval eller uttryck utan någon ytterligare kommentar. I en artikel om markering av fel i uppsatser kommenterar Åke Åkermalm (1960) en
lista över felbeteckningar i ”SÖ:s Anvisningar för rättande och bedömande
av svenska uppsatser”. Han betonar att vaga felbeteckningar som uttr och
kstr måste rensas bort. Värt att beakta är också hans påpekande om vikten av
att särskilja svåra och lindriga fel. Som exempel tar han upp ”frestelsen att
beteckna ett grovt fel (värt mb) som ett obetydligt (ip)” (a. a. s. 173).
I en undersökning av lärares uppfattning om vad som utgör fel i studenttexter urskiljer Wall & Hull (1989) språkdrag där det förelåg hög respektive
låg konsensus i lärarnas bedömning. Deras rön visar på vikten av att studenter blir uppmärksamma på skillnaden mellan olika typer av fel. De ställer
frågan huruvida ”a readers’s problems with style and clarity ought to be considered as ’errors’ at all” (a.a. s. 273). Till de resultat som Wall och Hull
lyfter fram hör att lärarna i förvånande liten utsträckning kopplade samman
vad som bedömdes som fel och vilken genre texten tillhörde (a.a. s. 283).
Schwartz (1985:183) menar att generaliserande lärarkommentarer som
vagt leder till en kontextlös språkutövning, där behoven hos olika typer av
läsare inte beaktas.
Den tveksamhet som jag har mot en del inslag i skrivträningen på juridikutbildningen vid Uppsala universitet skall ses mot bakgrunden att utbildningen i många stycken håller hög kvalitet. Utexaminerade jurister i allmänhet anses av presumtiva arbetsgivare ha
en god akademisk kompetens, det vill säga förmåga att identifiera, analysera
och strukturera problem/material. De beskrivs även som skickliga i att formulera sig och att föredra ärenden samt att vara noggranna. (Högskoleverket
2006:5)

Att utbildade jurister faktiskt är språkligt skickliga minskar inte betydelsen
av att skrivträning och textrespons under utbildningen utformas på ett optimalt sätt. Med juristers språkliga kompetens för ögonen torde det ur både
studentens och utbildningens perspektiv vara angeläget att kriterier och
mönster för språklig kvalitet synliggörs. En textkommenteringspraxis som
innebär att förbättringsmöjligheter fokuseras bidrar sannolikt till att studenterna kan nyttiggöra lärarnas kommentarer mer effektivt. Om studenterna får
en klarare bild av krav och förväntningar i den språkliga inskolningen kan de
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ägna mer kraft åt att utveckla och fördjupa andra viktiga sidor av det juridiska hantverket.

10.2.3 Rättning, bedömning eller kollegial respons?
Studenternas texter genomgår en procedur av bedömning, kommentering,
rättning och poängsättning. Jag har i avhandlingen använt begreppen rättning och bedömning i stort sett synonymt. I en utbildning kan valet av benämning bidra till att fokus riktas mot olika aspekter av studenternas skrivande. I det material från juridikutbildningen som jag undersökt dominerar
rättning. I dokumentet ”Om PM-skrivandet” från termin 1 (2005) används
ordet rättning: ”Rättningen av denna första PM sker i basgruppen”; ”Lärarna
kommer senare, under sin rättning av PM 2 och 3, att ge kommentarer av
dessa två typer.” På termin 5 har dokumentet ”Normer för PM-rättning”
använts.459 En större medvetenhet hos lärare om vilken bild av hanteringen
av studenternas texter som man förmedlar (och vill förmedla) kan gagna ett
utvecklingsinriktat förhållningssätt till skrivandet hos både studenter och
lärare.
Till villkoren i responsmiljön kring juridikstudenternas texter hör vilken
del studenter tar i varandras skrivande. Utbildningens inställning till kamratrespons är dubbel. Skrivuppgifternas roll som examination gör att samarbete
skall undvikas, men även synsättet att det är bra att någon annan student
läser texten framkommer. Den möjlighet till utveckling som följer av att
studenter tar aktiv del i medstudenters skrivande skall inte förringas. Vines
& Dysthe (kommande) pekar på hur ett system där juridikstudenter får läsa
och kommentera varandras texter ger studenterna en erfarenhet av respons
och kritik som liknar situationen för en yrkesverksam jurist. Datorstödd responsgivning tillämpad på en juridikutbildning i Norge
provided an experience authentic to the professional discipline: it provided an
environment for students to learn how to deal with appropriate critique from
other knowledgeable persons, which professional lawyers must do daily.

Skrivsituationen i de flesta akademiska undervisningssammanhang innebär
att studentens skrivande blir bedömt och betygsatt. Att texterna bedöms med
hjälp av poäng eller betyg är en konstitutiv del i en undervisningspraktik där
studenter redovisar sina kunskaper skriftligt och där skrivuppgifter är en del
av examinationen på en kurs. Uppgifterna att visa sina kunskaper i ett ämne
och att skriva pm eller uppsats flyter samman. I allmänhet, utanför utbildningssammanhanget, är språklig kompetens någonting som man tillägnar sig
tillsammans med andra utifrån gemensamma behov och erfarenheter. Det
synsättet kan belysa karaktären hos den skrivsituation som präglar juridikutbildningen liksom många andra akademiska utbildningar. En av juridik459

Det dokument som jag känner till är från 2003.
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lärarna uttalar sig vid ett kursrådsmöte på termin 1 om förhållandet mellan
utbildningens problembaserade modell och pm-examinationen och ”medger
att betygsättningen av PM på sätt och vis motverkar PBI i och med att man
då inte får möjlighet att göra fel”.460

10.2.4 Ett metaperspektiv på språkanvändning
Alla studenter behöver utveckla en akademisk skriftspråkskompetens, men
språkkompetensen blir särskilt viktig hos juridikstudenter eftersom språkanvändningen på ett tydligt sätt är central i juridikutbildningen. Att språket
är juristens viktigaste redskap är ett yttrande som återkommer i beskrivningar av juridiskt språk och juridisk metod. En fördjupad språklig medvetenhet
hos studenterna gagnas av om förmedlingen av språkliga råd sker utifrån ett
metaperspektiv där man analyserar vad det är studenterna behöver göra i sina
texter och vad som då krävs av deras språk.461
Ett inslag i ett metaperspektiv på språkanvändning är att ha ett språk för
att tala om språk. Hedeboe & Polias (2000) hämtar material till ett sådant
språk från funktionell grammatik och genrepedagogik med rötter i Australien. Denna genrepedagogik ställs ibland mot skrivprocessorienterade metoder, men Smidt (2000:381) menar att många av de forskare som på skandinaviskt område har verkat för processkrivande har betonat just betydelsen av
att utveckla elevernas metaspråk (och av att ge konkret respons och kvalificerad vägledning i skrivprocessen).462
Som Catharina Nyström Höög formulerar det i sin avhandling om gymnasisters skrivande kan genrebegreppet ”ha ett pedagogiskt värde, därigenom
att det öppnar för en skrivundervisning där textkunskapen formuleras i stället
för att bli tyst” (Nyström 2000:234). Kunskap om texttyper och genrer kan
också bidra till en större medvetenhet om de kommunikativa krav som kan
ställas på olika typer av texter. I en så textorienterad disciplin som juridiken
kan det vara av värde att studenterna från början får ett medvetet och kunnigt
förhållningssätt till begrepp som texttyp och genre.
Juridiklärare är oftast inte, och behöver inte vara, språkvetare. Eftersom
juridiken är en i så hög grad språklig verksamhet behöver dock varje jurist
ha goda kunskaper om språkets funktion ur olika aspekter. Uppgiften att
förstå språkliga mekanismer vilar i särskilt hög grad på den jurist som skall
förmedla kunskapen till nya generationer av jurister. I sin roll som textbedömare och handledare måste juridiklärare också kunna resonera metaspråkligt. Med kvalitet i utbildningen som mål är det inte orimligt att lärare
med uppgift att vägleda i skrivande och bedöma texter kan använda begrepp
460

Iain Cameron enligt protokoll från kursråd för T1 19.1.2006.
Metakunskapens roll i skrivandet behandlas av bland andra Teleman 1989.
462
I en recension av Språkriktighetsboken påpekas att boken ”borde kunna användas som
införing i grammatik för alla som har skrivandet som verktyg, och som behöver kunna resonera om språkliga konstruktioner på en metanivå” (Ekberg 2005:39).
461
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som möjliggör en tydlig och professionell diskussion kring de språkliga kategorier som aktualiseras i studenternas språkanvändning. Benämnandet av
olika drag i studenternas texter kan ibland underlättas genom användning av
språkvetenskapliga begrepp. Det är exempelvis viktigt att kunna fånga in
sådana drag som skapar sammanhang i en text.463 Texter som är väl sammanhållna och som innehåller fungerande sambandsmarkörer kan den läsande läraren uppfatta som bra, även om hon inte har några begrepp för de
språkdrag som utmärker texten. En begreppsapparat kan dock göra lärare
och studenter mer medvetna om textbindningens betydelse. En annan aspekt
av ett metaperspektiv är terminologisk medvetenhet. I alla professioner är
det viktigt med en medveten användning av termer.464 Dit hör medvetenhet
om termernas användning och innebörd i olika sammanhang och i olika användargrupper.
Till ett metaperspektiv hör att kunna granska och värdera sitt eget skrivande. Studenter behöver utveckla ”the kind of critical response to one’s
own texts that is so central to the improvement of writing ability” (Anson
1989a:9). Om lärarkommentarer är alltför knapphändiga kan de i mindre
utsträckning utgöra ett effektivt hjälpmedel i utvecklingen av studenternas
medvetenhet om den egna textproduktionen.
Fördjupade perspektiv på etablerade juridiska språkmönster kan bidra till
att juridikstudenter får ett klokt förhållningssätt när det gäller att hantera
relationen mellan juridikens specialiserade språk och allmänhetens språkanvändning. Genom ett metaperspektiv på språkanvändningen motverkas att
studenterna inte ser att det kan finnas flera betydelseskikt i ett ord och att
ordkonnotationer styrs av sammanhanget. En juridikstudent som kommit till
termin 8 visar genom följande reflektion den språkliga insocialiseringens
verkan, och han gör det med en viss analytisk distans:
För en juridikstudent är det skrämmande att ord kan betyda något annat än
det objektiva.465

Om man betraktar pm-skrivandet under det första året som främst en träningsprocess blir det naturligt att det förekommer inlärarfel. Ett systematiskt
arbete med textversioner är tids- och resurskrävande, men genom ett sådant
kan olika typer av brister och normbrott uppmärksammas (innan den för
studenten betydelsefulla poängsiffran sätts). Eftersom språket är ett centralt
463

Användbara begrepp kan då vara koherens och kohesion. En text är koherent när läsaren
tydligt uppfattar hur olika textenheter hänger samman. Kohesion avser de grammatiska och
semantiska bindningar som framträder explicit i texten. Nyström (2001:10, 13) betonar att
kunskap om textbindning utgör en viktig del av metakunskapen om skrivande.
464
Vad gäller juridiska termer har exempelvis terminologen Helena Palm (2008) pekat på
förbättringsmöjligheter i så kallade legaldefinitioner, dvs. definitioner som förekommer i lagtext.
465
Yttrandet fälldes vid en konferens för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet 15.2.2005 där studenten var en av de medverkande.
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redskap för en jurist bör utbildningen präglas av ett aktivt och medvetandegörande förhållningssätt gentemot språkbruk i olika juridiska sammanhang.
En T4-student lyfter på ett uttrycksfullt sätt fram behovet av språklig reflektion:
Det borde diskuteras mer språkanvändning på alla juristutbildningar i Sverige. Det glöms bort, eller tas för givet och bidrar till en konservativ, akademisk syn. En jurists roll är ju att göra sin mening, eller sin klients mening, eller ett förhållande, klart, tydligt och lättförståeligt – inte att rabbla termer till
höger och vänster! [EnT404/k76/43]

Retorikens omfattande reflektion kring talarens, skribentens och mottagarens
roller kan ge redskap i studenternas språkliga utveckling. En text som är
effektiv i retorisk bemärkelse uppfattas som ett svar på någon form av behov
eller utmaning i en viss situation. I den retoriska traditionen pekar man genom begreppet kairos på betydelsen av att förstå den kommunikationssituation där ett tal eller en text skall fungera.466

10.3 Ytterligare vägar till utvecklat arbete med
studenters skrivande
Christian Kock vid retorikavdelningen vid Köpenhamns universitet presenterar i en artikel om att undervisa i skrivande några riktlinjer som jag menar är
värda att uppmärksamma här (Kock 1998). I den första punkt hos Kock som
jag vill lyfta fram relateras studenternas skrivande till det övriga språkarbetet
i undervisningen: Låt resonemang kring skrivande ingå i arbetet med facktexter i undervisningen (Kock återges i min översättning). Kock pekar här på
hur det egna skrivandet berikas när man betraktar skrivarbetet bakom texter
som man läser. Kock (s. 74) tar upp en tänkvärd formulering hos Frank
Smith (1994): ”reading like a writer”. En tänkbar följd av ett sådant arbetssätt för juridikstudenter kunde vara att de på ett tydligare sätt kan koppla sitt
skrivarbete till olika språkliga och textuella mönster i juridisk facklitteratur
och till krav som betingas av hur texten skall användas och vem som är mottagare. Genom en koppling till autentiska texter kan det också bli mindre
fokus på skrivandet som examination av en enskild student.
Att undervisa är att hjälpa är en punkt hos Kock som blir mycket tankeväckande om den ställs mot den önskan om mer handledning som många
studenter i min studie uttrycker. För en ny student kan det vara svårt att veta
vilken vägledning i skrivandet som är rimlig att förvänta sig genom lärarnas
textkommentarer. I ett enkätsvar som det följande anas en viss resignation
inför det faktum att lärarnas kommentarer inte ger så mycket vägledning.
466

Kairos är ett grekiskt ord för tid som rymmer en kvalitativ aspekt. Kairos innebär ett tillfälle att ta till vara, ”det rätta ögonblicket, den kritiska tidpunkten” (Kjeldsen 2008:73).
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Enkätfrågan gäller hur lärarnas skriftliga pm-kommentarer bör vara utformade:
Mer detaljerade, de var så diffusa men kanske är det så det skall vara.
[EnT104/k85/JS4]

Återhållsamhet i handledningen är ett mönster i undervisningspraktiken på
juridikutbildningen. Det förekommer dock att förhållningssättet ifrågasätts.
Vid en utbildningsdag för personal och studeranderepresentanter vid Juridiska institutionen (mars 2005) ger en lärare på termin 6 uttryck för sin tveksamhet inför utformningen av skrivsituationen:
Studenterna får ett problem. Vi lärare avråds från att handleda – det tycker
jag är knepigt. Så går det inte till i verkligheten.

Vilka för- respektive nackdelar som är förknippade med användning av exempeltexter är en fråga som det inte finns något enkelt svar på. För nya studenter kan sådana texter ha funktionen att avmystifiera skrivandet. Goda
textexempel kan också vara ett redskap i strävan efter ett smidigt fackspråk:
Ibland får man intrycket av att betoningen bara ligger på vad man inte bör
göra. Därefter förväntas man nästan mystiskt förstå, hur man bör göra. Något
exempel på bra juridiskt språk har åtminstone jag inte fått ta del av. Som är
bra enligt lärarna, det vill säga. [EnT103/m83/97]

Utformningen av handledningen inverkar på studenternas möjligheter att
utvecklas i sitt skrivande. När handledningen inte motsvarar behoven kan
hjälp från närstående bli betydelsefull, vilket blir till förfång för studenter
från studieovan miljö. I diskussionen på ett kursråd under andra terminen
framförs synpunkter som belyser problemet. En av kursrådsrepresentanterna
säger sig tala för ”två personer med allvarliga synpunkter”. Det hon för fram
handlar om att pm-skrivandet inte visar vad studenten kan, utan det ”speglar
hur många jurister studenten har att lämna sitt pm till, hur många man känner på T6 eller om ens föräldrar är jurister”.467 Till dessa synpunkter anknyter
enkätsvaret från en T4-student som anger att vid sidan av kurslitteraturen är
pappas korrekturläsning den faktor som haft störst inverkan på hur hennes
skrivande förändrats under utbildningen [EnT404/k81/5].
Det är förståeligt att en student tar vara på den respons som finns att få i
familj och bekantskapskrets. Utbildningsansvariga kan dock behöva skärskåda vilka konsekvenser rådande praxis att lärarna skall vara återhållsamma
med handledning får för den student som inte tycker sig ha någon annan än
seminarieläraren att fråga. Mot bakgrund av strävandena att bredda antagningen till juridikutbildningen kan frågan ställas hur skrivsituationen gestaltar sig för studenter från hem utan studietradition som inte har några akademiskt skolade personer att vända sig till. Även om man inte har breddnings467

T2. Protokoll från kursråd 24.3.2003.
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perspektivet i fokus är frågan om vilken typ av skrivhandledning som gagnar
inskolningen central. Den handledning som är bra för en student som kommer från en icke-akademisk tradition är troligen bra för flertalet studenter.
Kock (1998:80) gör en musikalisk analogi som på ett träffande sätt belyser konsekvenserna av inställningen att lärare skall begränsa sin handledning:
Når en konservatorieprofessor underviser en soliststuderende i vedkommendes debutkoncertprogram (altså en eksamenspræstation), skulle læreren så
undlade at foreslå hvordan et givent motiv kan fraseres – ud fra den anskuelse
at det der skal bedømmes til eksamen, alene skal være den studerendes eget
værk? Den lærers løn ville være spild af skatteborgernes penge. Fulgte man
et sådant princip, ville det pågældende konservatorium hurtigt miste ansøgere, for dets kandidater ville aldrig nå internationalt niveau.

Ett mer fruktbart förhållningssätt fångar Kock in genom sitt begrepp mästarklassprincipen. I arbetsformen ”master class” utvecklas deltagarna genom att
ta del av varandras prestationer och lärarens råd till varje deltagare.
En annan av Kocks riktlinjer rör den roll som läraren som skribent kan
spela i studenternas språkliga träning. Lärares skrivarbete fram i ljuset är en
paroll hos Kock. Han ser det som en naturlig konsekvens av mästarklassprincipen. Att få inblick i lärarens skrivmödor ger studenterna nyttiga kunskaper om skrivprocessens olika led. Ask (2007:172) avslutar sin avhandling
med att resonera om framtida forskning och en reflektion gäller i vilken mån
och på vilket sätt universitetslärare fungerar som skrivande förebilder. Jag
delar helt Asks intresse för den aspekten av det lärande som studenter är
inbegripna i. Särskilt med tanke på juridiken där språket är det främsta redskapet är det intressant att fundera över om utbildningen är – eller kan bli –
en miljö där studenter och lärare tillsammans utvecklar sitt yrkesredskap.
Textproduktion är i många yrkessammanhang en social och kollektiv process. Studenterna kan behöva förberedas för det sättet att åstadkomma en
funktionell och läsvärd text.
Även om de texter som studenter respektive lärare skriver till dels hör
hemma i olika genrer, kan studenterna genom mötet med lärarnas skrivarbete
bredda och fördjupa sin genrekompetens. Mönster för utbildningsgenren pm
kan relateras till mönster i de typer av texter som juridiklärarna skriver, vilket kan vara forskningsartiklar eller olika typer av utlåtanden. Att inom ramen för en utbildning få till stånd textproduktion som är ”på riktigt” – eller
som i alla fall uppfattas som det av studenterna – kan vara svårt. En uppläggning som bygger på en tydligare koppling till lärares textproduktion kan
dock bidra till att studenterna blir motiverade att bearbeta sina texter, utifrån
intentionen att texterna skall kunna fungera i ett mer offentligt sammanhang.
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10.4 Ett klarspråksperspektiv
I sättet att rätta och bedöma nya juridikstudenters texter finns en språkvårdsaspekt som har vidare konsekvenser än att gälla vad en enskild student lär
sig är rätt och fel i språket. Dessa studenter skall i sina fortsatta studier och
framtida arbeten tillämpa och befästa den syn på språkriktighet som de möter
genom den omfattande rättning som deras texter blir föremål för under det
första året av utbildningen. Med ett vidgat perspektiv kan vi också fråga oss
vilken förmåga att hantera kommunikativa krav på juridikens språk som det
är angeläget att blivande jurister uppnår.
Conley (1998:133) ställer frågan hur jurister lär sig den juridiska
diskursen och ger ett svar: ”The source of legal jargon in the practice of the
law is obvious: law students are required to learn it in law school.” Alla som
berörs av juridisk ”jargong” kan därmed direkt eller indirekt ha intresse av
juridikstudenters språkliga skolning.
Vanans makt kan utgöra ett hinder i klarspråkssträvanden, och i juridisk
språkanvändning gör sig inarbetade traditioner ofta gällande:468
Den største faren med juridisk prosa er kanskje konvensjonaliteten: man
bruker forskjellige formularer og maler for å lage nye dokumenter og venner
seg også til bestemte uttrykksmåter som går igjen i mange sammenhenger.
Ofte kan det dreie seg om nokså tungvinte måte å uttrykke seg på. Kanskje
går det raskt og greit for den som forfatter dokumentet, siden det er gjort på
denne måten tidligere. Andre jurister forstår kanskje også innholdet, fordi de
gjør det på samme måte. Men jurister skriver ikke bare for seg selv, eller for
andre jurister, men også for andre enn jurister. Og da må man justere sin bruk
av virkemidler deretter (Blandhol 2003:128)

Gunnarsson (2009:125) menar att den svårighet att tillämpa en lag på en
situation som icke-jurister kan möta, exempelvis i arbetslivet, inte beror på
syntax eller vokabulär i lagtexten utan på djupare textnivåer som har att göra
med funktionsinriktning och perspektiv i texten. Förenkling av lagspråket
måste därför rikta in sig på det som främst orsakar svårigheter:
If we want to make legal texts radically more comprehensible, we must therefore tackle the problem caused by their abstractness and implicitness. The
great problem for the lay reader has always been and still is that so little is actually said in the text and that what is said is presented in a way that suits the
needs of the courts, not other groups of readers.

Ett budskap hos Gunnarsson är att bristen på konkretion i lagtext till stor del
har kulturella orsaker, ”related to attitudes among professionals and experts
468

Klarspråksarbete bland jurister utförs exempelvis inom ramen för Clarity, en internationell
förening vars syfte är att främja ett klart och begripligt juridiskt språk. Information om den
svenska avdelningen finns på http://www.clarity-international.net/Sweden/index.html. Där
ges litteraturtips, däribland en bok som utkommer under 2010 (Jure förlag): Klarspråk för
juristen – en handbok i att skriva god och lättbegriplig svenska i juridiska dokument.
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to comprehensibility issues and to their readership” (a.a. s. 125). Jag vill
ställa den uppfattningen i relation till juridikstudenternas inskolning. I den
bild av juridiskt skrivande som studenterna får under sina första studieterminer är lekmannen frånvarande. Skrivträningen handlar om att leva upp till
den språkliga och metodiska norm som kommer till uttryck i rättsfall och
rättsvetenskaplig doktrin. Frågan är om en mycket tydlig betoning av det
inom-juridiska perspektivet kan leda till att studenterna uppfattar den juridiska diskursgemenskapen (det Gunnarsson benämner communicative community) som den enda giltiga användaren av lagtext.
I Gunnarssons analys av svensk lagstiftningsprocess betonas att frågor
kring språk och begriplighet är frånvarande vid framväxten av lagtexter.
Språkexperter kopplas inte in förrän i slutet av processen (a.a. s. 139):
Language issues, reader issues, text-functional issues and comprehensibility
issues are hardly ever discussed by drafting commissions. They are not considered part of the construction of the text. Different interpretations and different formulations are not related to future reader categories and functions.
Different reading situations are not considered. [---] Just before the text is
printed, language consultants and other lawyers are asked to scrutinize it, i.e.
the text surface.

Här kan tilläggas att Regeringskansliet (2009) ger en delvis annan bild av
klarspråksarbetet i lagstiftningsprocessen: Det betonas att språkexperter och
jurister samarbetar nära i granskningsarbetet, och att det bedrivs ett förebyggande arbete som gör att ”språkexperterna kan utveckla nya strategier för att
göra lagar och andra viktiga texter mer läsarvänliga”.
Den syn på lagtexters användning som juridikstudenterna bibringas
kommer att inverka på deras yrkesutövning, och några av studenterna blir
framtidens lagtextskribenter. Gunnarsson menar att lagtexter måste skrivas
för alla de grupper som faktiskt använder sig av lagtext. Förutom jurister är
det inte bara politiker och högt uppsatta företrädare för olika organisationer
utan det kan också vara fackföreningsrepresentanter och lokala myndighetshandläggare med varierande utbildningsbakgrund (a.a. s. 140). Juridikstudenterna behöver redan från början införliva mottagarperspektivet i sin textkompetens och träna sig i att förstå och beakta läsarens behov.
Lekmannens läsarperspektiv måste dock ställas mot kraven på språklig
precision i en lagtext. En jurist framhåller för mig att förvaltningslagen är
”skriven för att vara lätt att förstå för gemene man, men den skapar problem
vid tillämpningen, eftersom den saknar en hel del av den precision som
andra lagar har”.469
Utifrån både klarspråksträvanden och pedagogisk ambition är det viktigt
för lärare och utbildningsansvariga att reflektera över vilka stilideal som
förmedlas i praktiken i utbildningen. En fråga är hur idealet skriv enkelt (Att
469

E-post 31.8.2009.
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skriva juridik s. 17) förverkligas. Synpunkterna nedan utgör svar på en enkätfråga till studenter på termin 4 och termin 6 (samma kull) om vilken bild
av hur en jurist bör utforma sitt språk som utbildningen har gett:
Utbildningen ger liten bild och den som ges är konservativ. Jag skriver hellre
förståeligt och tar intryck av vem motparten är och vad denne skall förstå,
snarare än att vräka ut juridiska termer. [EnT404/k76/43]
Man tränas till att bli en jurist som använder samma byråkratiska och ganska
gammaldags och svårförståeliga stil som alla jurister gjort i åratal…
[EnT404/k78/22]
Det påpekas ofta att vi inte får vara för formalistiska i språket, men jag upplever att det är till ens nackdel om man inte har ett formellt och högtravande
språk. [EnT605/k78/26]

Det behöver sägas att ett formellt språk inte måste vara ogenomträngligt. De
stilistiska ideal som präglar ett väl fungerande kanslispråk rymmer värden att
ta fasta på. I Klarspråksbulletinen pekar juridikstudenten Caroline AabyeNielsen (2000) på drag som användare av kanslispråk menar är dess styrka:
”strävan efter lugn saklighet, logisk skärpa och obetingad tydlighet”.
Det finns i alla språkliga praktikgemenskaper risk för en blindhet i förhållande till den egna språkanvändningen. Bo Wennström (1996:175) tar upp en
annan form av blindhet som jurister (och andra ”narrow specialists”) kan
riskera att hamna i: att bli blind för vanligt språk (ordinary language, everyday language). Blindheten kan i sin ytterlighet innebära följande förhållningssätt:
making one’s own linguistic use and one’s own outlook of language activity
the norm for all other linguistic use (ibid.)

Wennström menar att ”a mechanistic outlook on language” aldrig är långt
borta för en jurist. De orsaker som han anger är juristens beroende av texter,
juridikens metoder och det juridiska arbetets natur. Wennström (a.a. s. 185)
anvisar en väg från blindheten för vanligt språk: insikten om att juridisk kunskap har ett komplext innehåll och om att tyst kunskap är lika betydelsefull
som det som går att verbalisera.
Utifrån Wennströms påpekanden blir en slutsats att det är viktigt att den
tysta kunskapen blir synliggjord för juridikstudenterna. Därigenom kan de få
en tydligare bild av de språkmönster som juridikens kunskapsfält präglas av.
Viktigt är också att studenterna får ett medvetet förhållningssätt till spänningen mellan vanligt språk och juristers språkanvändning. Det bidrar till att
de får en fördjupad förståelse för vad klarspråk kan innebära i de skiftande
språkliga sammanhang som de ställs och kommer att ställas inför. Av grund-

293

läggande betydelse i förverkligandet av klarspråksideal är att man förstår
varför satsningarna görs.470

10.5 Skrivande som inskolning i en kultur
Ett viktigt inslag i en karakteristik av juridikstudenternas skrivande är att det
innebär inskolning i en kultur. Vid pm-handledning på termin 1 uttrycker en
lärare att det handlar om att ”mer eller mindre pressas in i en språkkultur”.471
Den språkliga identitet som juridikstudenter tillägnar sig beskrivs av White
(1994:215) på följande sätt:
Thus to speak and act ”like a lawyer,” as one learns to do in law school, is to
commit oneself to a certain community and discourse, to enact a view of language and the world that entails an ethics and politics of its own, even to give
oneself a certain character, and these things can be studied and judged.

Det som de nya studenterna i min studie möter i sin utbildning har drag som
anknyter till den nybörjarsituation som Bizzell (1986:297) beskrivit. Den
nya diskursen innebär ett nytt sätt att se på världen:
basic writers, upon entering the academic community, are being asked to
learn a new dialect and new discourse conventions, but the outcome of such
learning is acquisition of a whole new world view

I metodhandböcker möter studenterna uppfattningar där juristskråets särart
betonas. Melander & Samuelsson (2003:193) slår fast att det finns en språklig gräns: ”Jurister talar ett språk som är främmande för icke-jurister.”472
Som jag utvecklar i kapitel 8 är precision en övergripande norm utifrån
vilken lärarkommentarerna kan förstås, oavsett vilka språkliga eller textuella
aspekter som kommentarerna gäller.473 Den förväntade ambitionsnivån för
juridikstudenten är enligt handboken Examinationer, som är skriven för T1studenter, att skriva texter utan fel: ”en felfrihetens målsättning för dig som
470
I rapporten På väg mot ett bättre myndighetsspråk (Statskontoret 2001, s. 106) påpekas
vikten av att tjänstemän som berörs av klarspråkssatsningar förstår varför satsningarna görs:
”Låg status och negativa attityder kan förhindra framgång också för väl genomtänkta språksatsningar. Vikten av att arbeta med attitydfrågorna kan därför inte nog betonas. Det räcker
inte att man vet hur man skriver begripligt, man måste också förstå varför man ska göra det.”
471
T1 pm-handledning 15.10.2002.
472
Olivecrona (1971:7) ger en mer nyanserad bild: ”Vissa delar av det rättsliga språket är i
hög grad tekniska och därför obegripliga för lekmannen. Men de viktigaste komponenterna i
detta språk är välbekanta för oss allesammans och nödvändiga för att vi skall kunna orientera
oss i världen.”
473
Med ett vidgat perspektiv kan precisionen ses också som en strukturerande princip i juridiskt tänkande. Följande citat som inleder boken Law as culture (Rosen 2006) belyser – på ett
måhända kritiskt sätt – karaktären hos ett juridiskt tänkande präglat av tydliga strukturer: ”If
you think that you can think about a thing, inextricably attached to something else, without
thinking of the thing it is attached to, then you have a legal mind.” (Thomas R. Powell).
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PM-författare kan ses som klart realistisk” (Melander 2006:26). Lärarreaktionen när en student inte lever upp till ”felfrihetens målsättning” kan exemplifieras genom följande utdrag från en slutkommentar:
Framställningen är full av slarviga och ofullständiga meningar som tillsammans med sakfelet i avslutningen gör det svårt att bedöma hur mycket du förstått. Du måste kontrollera din text bättre, de språkliga oklarheterna går ut
över innehållet. Det ger dessutom ett slarvigt och oseriöst intryck. [T2/30/
slutk.]

För en reflekterande student kan höga språkliga krav i en utbildning ha ett
viktigt värde som uttryck för utbildningskvalitet. En T1-student resonerar i
ett enkätsvar kring värdet av språkliga krav:
Sprid de höga språkliga kraven till alla universitetsutbildningar! När vi pluggar hårt och tycker vår kunskap är viktig, måste vi även kunna förpacka den
på ett värdigt sätt. Det är inte kul när folk i yrkeslivet sedan kanske undrar
var man har studerat med så dåliga formuleringar/grammatik/stavfel. Det drar
ett dåligt rykte över hela universitetet. Därför: Sprid det till alla!!!!! [EnT104/
66/JS19]

I en vidare förståelse av precisionens betydelse kan den kopplas till hur juristens språkbruk blir bärare av kvaliteter i den juridiska professionella verksamheten. Melander (2006:26) pekar på hur läsare kan uppfatta slarvfel som
”uttryck för nonchalans och bristande ambition”.
Och för den färdige juristen finns det få saker som förtar medarbetares, klienters och den juridiska omvärldens intryck av dig så mycket som om du upplevs som slarvig.

Precisionen blir en tolkningsnyckel för den kultur som juristskrået kan sägas
utgöra. När en student använder ordet ”NJA-fall”474 får det kommentaren
talspråk [T2/106]. Läraren belyser i korrespondens med mig hur starkt symbolvärde ett lämpligt (korrekt) respektive olämpligt (felaktigt) ordval kan ha:
”NJA-fall” är absolut oacceptabelt i skriven juridisk svenska och dessutom
sällsynt, till och med märkligt, i talspråk.475

Följande e-brev från läraren, ett led i ett samtal om lärarkommentarer och
språknormer, ger ett tydligt vittnesbörd om hur språklig noggrannhet och
precision blir en fixpunkt, ett credo, som ingen jurist kan negligera med
mindre än att hon eller han riskerar att utdefiniera sig ur gemenskapen:
Hmm, jag förnimmer en kulturell skillnad i våra respektive sätt att betrakta
språkfrågorna – eller, det är kanske min egen kulturs gränser jag stöter emot.
Kanske kan följande kommentar vara upplysande: Jurister är formalister, i en
viss mening. Innehåller en text t ex märkbara stavfel, bara några stycken, så
474
475

Innebörden är rättsfall från samlingen NJA, Nytt juridiskt arkiv.
E-post 15.2.2007.
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spelar det typiskt sett mindre roll vad den faktiskt innehåller – den kan avfärdas kategoriskt, är inte värd att ta på allvar. Att använda fel ord, för att ta ett
annat exempel, är att vara inkompetent. Uttrycket ”NJA-fall” signalerar amatörmässighet. I juridiken är kvalitet ofta detsamma som precision (vilket har
att göra med att juridiska resonemang fungerar på ett sätt som kan jämföras,
men inte likställas, med logik, programmering eller matematik – ett litet fel
någonstans och allt kollapsar). Det juridiska språket är tekniskt, och det är
(relativt) enhetligt. Mot den bakgrunden tror jag att man kan förstå många juristers instinktiva motvilja mot argumentet att man kan bortse från formalian
”bara man förstår vad som menas”, och det samma kan väl sägas om eventuella pluralitetssträvanden. Hmm, jag tror, för att nämna en annan aspekt, att
man mycket väl kan likna en given juristkultur vid Kyrkan, så som man föreställer sig att den fungerade i äldre tid – vi har vår dogmatik, vår exegetik och
våra heliga skrifter och det gäller att ge uttryck för den rätta läran om man
vill vinna gehör, och inte bli stämplad som kättare (jurister är känsliga för
dissonanser i språket – det händer absolut att oförsiktiga jurister definierar ut
sig själva ur gemenskapen genom att lägga sig till med ett avvikande språkbruk – det finns många historiska exempel på detta (och vår respekt för åldern – när vi frågar en äldre kollega om råd, så kan det förstås som en fråga
efter det korrekta uttryckssättet)). Tyskarna säger: ”Två saker blir bättre med
åldern, jurister och äkta mattor.”476

Dessa reflektioner belyser på ett intressant sätt det kulturella sammanhang
som juridikstudenter skall växa in i. Läraren menar alltså att sammansättningen ”NJA-fall” signalerar amatörmässighet. Intressant att notera är att
uttrycket faktiskt förekommer i Att skriva juridik.477 Bruket visar att det finns
variationer i juristkulturen.
I denna juristkultur är språket centralt. Här handlar det om språket som ett
förfinat redskap som, åtminstone idealt sett, ständigt skall hanteras omsorgsfullt. Omsorgen om språket kan yttra sig olika beroende på om man är delaktig i kulturen eller står vid sidan om. En kanske något tillspetsad men dock
tankeväckande bild av medborgarens möte med juridiskt språkbruk tecknar
journalisten Maciej Zaremba (2006):
Här tvingas jag till en kulturhistorisk utvikning. Om Sverige har ett språkproblem, är det inte Rinkebysvenskan. Det är Riddarholmstugget. Jag fick gå på
kurs för att förstå allvaret i justitierådets anmärkning. Hur många vet att ”anmärkningsvärt” är en grov svordom på den dialekten? Står det så i en utredning betyder det ”helt oacceptabelt”. Skriver de ”synes måhända mindre väl
lämpad för uppgiften” menar de ”helt inkompetent”.478

Till belysningen av språkanvändningens betydelse bidrar Conley (1998) som
undersöker verkningarna av juridikens språkliga redskap (i ett både samhäl476

E-post 16.2.2007.
S. 76: ”Ett NJA-, RÅ- eller JO-fall är ofta omfattande […]”.
478
En jurist vittnar om hur Zarembas ord visar på de speciella kvaliteter som finns i juridiskt
språk: ”att det bakom orden kan dölja sig allvarlig kritik är en bit av den elegans, den skönhet
i språket som kan kallas juristkultur” (e-post 31.8.2009).
477

296

leligt och mänskligt perspektiv). Han menar att juridikens makt utövas genom språket:
First and foremost, the details of legal discourse matter because language is
the essential mechanism through which the power of the law is realized, exercised, reproduced, and occasionally challenged and subverted. (a.a. s. 129)

Att ”the details of legal discourse matter” är en grund för att juridikstudenters textalster bör uppmärksammas ur många synvinklar: Förutom observansen på språkriktighet, stöd i källor och självständig argumentation kan en
träning i att urskilja de värderingar och hållningar som språket är bärare av
berika studenternas språkliga kompetens. Till en fullödig förståelse och behärskning av språket i en diskursgemenskap hör kunskap om språkets retoriska kraft. Språket är inte bara ett sätt att beskriva omvärlden utan det påverkar också världen; ”our ways of talking can ’move’ people to action, or
change their perceptions” (Shotter 1993:6).479
Termin 6 är den sista terminen på den gemensamma grundläggande delen
av juristutbildningen. I många enkätsvar från T6-studenter påpekas bristen
på explicit handledning i skrivandet under utbildningen. Trots denna brist är
troligen de flesta juridikstudenter efter sex terminers studier inskolade i det
språkbruk som de behöver behärska för att argumentera juridiskt på den nivå
som de befinner sig på. Studenternas förmåga är delvis resultatet av en
ofrånkomlig inskolning som sker i en tät utbildningsmiljö där studenterna
uppmanas att ”låta sig insocialiseras, låta sig, så att säga, sjunka ned i de
juridiska kulturlagren”. Denna formulering är hämtad från ett avsnitt om
”mötet med juridiken” i handboken Tolkning och tillämpning (Melander &
Samuelsson 2003:194). Kanske kan mekanismerna i juridikstudenternas
språkliga inskolning sammanfattas i det citat som inleder avsnittet. Bokens
författare väljer att låna en röst från en science fiction-serie med kultstatus:480
You will be assimilated. Resistance is futile.
– The Borg Collective

10.6 Claritas och puritas som språkideal
Kärnan i de frågor som har följt mig under avhandlingsarbetet har varit vilka
språknormer som förmedlas i juridikutbildningen. Jag har undersökt lärarnas
textkommentarer och skrivundervisning som en källa för sådana normer. Det
jag intresserat mig för är dels vilka nivåer i ett textbygge som aktualiseras,
dels vilka sammanfattande språknormerande budskap som kan urskiljas.
479

John Shotter (1993) har ett socialkonstruktivistiskt synsätt och beskriver språkets funktion
som ”rhetorical-responsive”.
480
Varifrån citatet är hämtat anges inte. Bokens läsare förväntas nog känna igen detta inslag i
Star Treks universum.
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Jag har i avhandlingen använt precision som en karakteristik av målet för
den språkliga vägledning och normering som sker genom juridiklärarnas
textkommentarer, och jag har visat hur lärarkommentarer till språkdrag på
olika nivåer i en text tillsammans uttrycker ett budskap om precision. Till de
resultat som avser textnivåer hör inte överraskande det förhållandet att flertalet skriftliga lärarkommentarer gäller ordval och stil.
Också de retoriska termerna claritas och puritas kan belysa och sammanfatta språkidealen. Till behärskandet av juridisk svenska hör att använda
språket på rätt sätt. Rätt språk innebär klarhet, claritas, i form av korrekthet i
terminologi, stringens i ordval, tydlighet i meningsbyggnad och andra konstruktioner samt logisk skärpa. Den viktiga förmågan att välja rätt ord innefattar både claritas och puritas. ”Att använda fel ord […] är att vara inkompetent” (juridiklärare citerad i avsnitt 10.5). Betydelsefull är också den renhet som yttrar sig i avståndstagande från talspråklig, banal eller icke-idiomatisk språkanvändning. Den språkliga renhetens ideal gäller alla aspekter av
textproduktion, varav en mer övergripande aspekt innebär strävan efter det
som ibland kallas juridisk ton. Hur den låter – och bör låta – i praktiken finns
det olika uppfattningar om, men det är uppenbart att juridikstudenterna insocialiseras i och skall anpassa sig till en språkkultur; ”synpunkter på språktonen [bör] alltid tas på allvar om de kommer från en mer erfaren person”
(Melander 2006:28).
Av vikt är också både korrekt användning av vetenskaplig formalia och
noggrann korrekturläsning. Här vill jag åter citera Melander 2006:26: ”en
felfrihetens målsättning för dig som PM-författare kan ses som klart realistisk”. Claritas och puritas blir en tolkningsnyckel för språkanvändningen
både på lokal nivå i texten och mer generellt i hanterandet av arbetsredskapet
juridiska.
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Summary

Language is said to be a lawyer’s foremost tool. Pursuing legal studies is
thus to a large extent a question of language socialisation. This dissertation
presents a study of how law students at Uppsala University are trained in the
legal use of language.
The law program at Uppsala covers nine terms. It is a popular degree programme with many applicants. Roughly half of the students starting the programme have not studied at the university before.
New law students may learn from their teachers that legal Swedish is an
entirely new language. One factor driving the work involved in this dissertation is an interest in determining what this “new” language consists of. The
dissertation is aimed at investigating what linguistic norms and language
ideals the students encounter. The core material in the study consists of written comments that the law teachers make on the students’ texts during the
first year of the programme. The study also focuses on the language advice
that the teachers provide in different types of instructions. A sociocultural
perspective is included in the theoretical framework of the dissertation,
which means that the language socialization of the law students is seen as
being incorporated in a context with both discursive and cultural aspects.
The law teachers are representatives of a community of practice, and their
writing instructions and comments on texts are shaped according to the linguistic and textual norms that have come to prevail in this community.
The law students’ views on writing instructions, teacher response and
marking practices have been obtained through questionnaires. Also included
in the students’ language socialization is the design of written assignments.
In chapter 4, an overview is provided of the programme’s structure. The
teachers’ provision of responses is part of a teaching practice. In chapter 5,
several key aspects of the construction of writing instructions and text assessment are considered.
Analyses of the law teachers’ comments constitute a central component of
the dissertation. Chapter 6 gives a description of two models for categorizing
teacher comments. One is based on what is known as the text triangle, which
shows various levels of the construction of a text, from local features to
more overarching ones. The model contains ten levels: typography; spelling;
formal conventions of writing; syntactic constructions; sentence formation;
text structure; word choice and style; content; text type and aim; and metacomments. In a summary of the number of comments from different levels,
it is clear that word choice and style is the most common category in the first
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term of legal studies and that content is the most common category in the
second term (with word choice and style as the second most common).
The second model constitutes a way of looking at linguistic and textual
norms to elucidate the language situation of new law students. In this model,
I present different kinds of norms as layers that are built on top of one another, layers of norms. The first layer consists of written linguistic norms in
general language practice, the second of norms in academic language and the
third of norms that are specific to the legal use of language (as it is expressed
in the law programme).
I then apply the two models to two sample texts from the first term. All
the teacher comments in the texts are reproduced, and the comments are
categorised by text level and norm layer. In one text, comments on content
(layer III) are predominant. The other text includes comments on a number
of linguistic errors on a basic level of language correctness (layer I) as well
as word choice problems linked to academic language, layer II.
In chapter 7, I provide an account of the content of the teacher comments
based on the different text levels. The linguistic norms reflected in the teachers’ comments on texts are related to linguistic norms found in style guides
and other literature on prescriptive language use as well as linguistic research. References are also made to writing instructions aimed at students.
Comments concerning word choice and style are frequent. The teachers
mark linguistic features that “fit the legal tone poorly” in different ways. In
one style guide that law students are encouraged to follow (Att skriva juridik
[‘Writing Law’]), writing simply is presented as a goal of legal Swedish.
Based on this ideal, the teachers mark wording that is convoluted, stilted or
archaic.
In the first texts that the law students write, attention is often called to
problems involving the formal conventions of academic writing. This largely
involves reference systems and footnote presentation as well as the citing of
key legal sources. In the teachers’ writing instructions, the message is conveyed that it is important to observe rules on the formal conventions of writing.
One category that is about as important as the formal conventions of writing is comments on sentence structure. A recurring problem is long sentences. Complex content can lead to long sentences, but clarity and comprehensibility are jeopardised if the student cannot handle syntactic structure.
Students receive a kind of double message. Long sentences are marked in the
student texts because they conflict with the ideal of simplicity, but in the
course literature students often encounter complex sentence constructions.
There are differing views on run-on sentences (connecting independent
clauses in one sentence with a comma and no conjunction). In the handbook
Att skriva juridik, this method is mentioned as one example of poor sentence
construction. In Språkriktighetsboken (a prescriptive guide complied by the
Swedish Language Council), the construction is accepted. The marking prac300

tice of teachers varies; sometimes they do not comment on it, sometimes
they comment in the form of an abbreviation (from an established set of
terms), and every now and then an alternative is suggested.
Surprisingly few of the teachers’ comments concern more overarching
aspects like text structure and the purpose and genre of the text. Emphasis is
given to the importance of stylistic precision. What teachers comment on are
local features in the text, but rarely on more global features.
A key message in the teachers’ writing instructions and the comments on
the students’ texts is the importance of precision in every type of linguistic
choice. Some students use far too many wooden formulations, but a more
frequent problem is colloquial language. It is at times unclear what criteria
are behind the teachers’ decision that a feature of language is colloquial. It
may involve simplistic or value-loaded formulations but also phrases that are
not indicative of authentic spoken language but that deviate from what the
teacher considers established use of legal language.
Having precision as an ideal is also supposed to govern the choice of
words in different situations. The requirement that students be clear in their
pronoun reference means that their use of pronouns is not always up to standard. The referent of words like detta (‘this’), man (‘one/you’) and vi (‘we’)
is often unclear. The inclusive vi (‘we’) is also a problem for reasons involving the relationship between the text and the reader. The dialogicity created
by vi (‘we’) should be avoided when a neutral style is desired.
The choice of verb tense is also one of the features that is criticized and
prescribed. In Att skriva juridik, four pages are devoted to tense, and the
norm is that accounts of “events completed in the past” are usually written in
the simple past tense. This norm applies, among other things, to the course
of events in case law reports, but other types of report markers in the present
tense are also corrected by the teachers, such as Leffler hävdar i en rapport
(‘Leffler claims in a report’).
It is clear that the language in the course literature influences the law students’ use of language. A number of students emphasize the socializing effect that reading cases has. In the questionnaire responses, it is clear there are
differences in the way students view the influence of the course literature:
The course literature is like an ideal, especially Strömberg. “It should look
like this.”
I have tried to keep a distance linguistically (most of the books, after all, are
at a “high level”) and develop my own language.
One has been unconsciously influenced by the books.

In the writing instructions, the role of the course literature and the teachers
as norm givers is sometimes questioned. In the language of the course literature, there are different features that are not desirable: “Perhaps embedded
clauses are not a marvel of clarity.”
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When students summarize what they have learnt from writing during the
first term in their questionnaire responses, greater precision and accuracy
often emerge as something valuable that the students have acquired:
Be more careful with the small details of language. Learn the importance of
thinking really carefully when formulating a sentence.
I have learnt and developed a great deal. I have learnt to write clearly and
simply and not have as many pronoun reference errors.

However, in the questionnaire responses, there are also examples of students
who think that what they have learnt about the use of legal language is not
particularly profound:
How one should deal with footnotes and the formal conventions of writing at
this department. Other than that, I have only become more confused.

In the second to last chapter of the dissertation, I discuss the construction of
the law teachers’ writing instructions and note some problems. In the first
few terms of the law programme, the students’ texts are assessed anonymously for the sake of fairness. That means that there is not much opportunity for a student to discuss the text with the teacher who commented on and
assessed it. A general problem with written comments thus emerges: Teachers cannot be certain that their comments are formulated so that the students
can understand them.
The words and expressions marked by the law teachers are not usually
followed up with suggestions for more suitable or correct formulations.
There is an educational ambition to encourage students to think of more suitable forms of expression themselves. There are both advantages and disadvantages with suggesting explicit changes. Rarely is there only one way to
express something, and it is important that students develop linguistic independence. Suggestions of alternative formulations, however, help build up
the students’ stock of words and expressions that work in a legal context.
There is a risk when the teacher does not provide suggested changes that the
linguistic problem that gave rise to the teacher’s comment may take on the
wrong importance (or that focus will be put on the wrong linguistic feature).
The construction of the comments is particularly important when dialogue
between student and teacher on the text draft or final version is not an integral part of teaching.
The law programme has many students, and for economic and organizational reasons, it may be difficult to give writing instructions and responses
more of a dialogical structure. However, it is important that the students
develop a deeper awareness of language. For instance, nuance and clarification of the law teachers’ notion of what are colloquial features contributes to
a student’s deepening awareness. A metaperspective on one’s own writing
and on language use in a legal community of practice helps students to gain
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a broader linguistic repertoire. Linguistic awareness is also an important step
in the drive for plain language that is supposed to characterize official Swedish and which future lawyers need to bear in mind.
The language socialization of law students to a large extent means socialization in a culture. The students are encouraged to “let themselves be
socialized, let themselves – so to speak – sink into the layers of the legal
culture.” This formulation is taken from a section on the students’ “encounter with law” in the handbook Tolkning och tillämpning [‘Interpretation and
application’] (Melander & Samuelsson 2003:194). Perhaps the mechanisms
of the linguistic socialization of law students can be summarized in the quote
that begins the section. The authors choose to borrow a voice from a science
fiction series with cult status:481
You will be assimilated. Resistance is futile.
– The Borg Collective

So it seems inevitable that law students in the course of their studies will be
increasingly assimilated in the legal culture. Many students have a strong
drive to do well in their studies and become good lawyers. They are therefore willing to let themselves be socialized. However, operating from the
assumption that language is the lawyer’s foremost tool, it is crucial that socialization also entails students getting constructive help to acquire this occupational tool in the best way possible. An important feature then is dialogue with their teachers, who are more experienced members of the legal
community of practice. More explicit linguistic guidance contributes to both
greater awareness and greater effectiveness in the process of language development that the law students are engaged in.

481

It is not indicated where this quote was taken from. Readers of the book are probably
expected to recognize this element from the Star Trek universe.
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