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Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik, framlagd
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Abstract
Hagström, Eva (2005): Meningar om uppsatsskrivande. (Thesis Writing in
Higher Education – Different Meanings) Örebro Studies in Education 12,
315 pp.

This dissertation is about the writing of theses in Swedish higher education.
The aim is to construct meanings about thesis writing from different kinds
of texts. The meanings are answers to the overall question about what good
teaching can be in relation to thesis writing, and to what extent handbooks
on writing can enhance such teaching.

The dominant meaning constructed from handbooks on thesis writing is
that writing is about following certain rules and closely connected to this
meaning is the idea that writing can be taught as a separate ability. Focus is
on the abilities of the individual student. A consequence of this meaning is
that handbooks can be of use. The dominant meaning constructed from
research on thesis writing is that writing takes place in a context, and that
the teaching must concentrate on the content of the subject. When students
understand the subject they will also be able to write. Focus is on what the
institution can do to support students. The consequence of this meaning is
that there is no need for handbooks in the teaching of writing.

Important aims of Swedish higher education are being neglected in most
texts on writing, i.e. critical thinking, students’ influence over the education,
the possibilities of all categories of students participating in higher education,
students’ personal development, education and citizenship. These issues,
however, are frequent in other texts on higher education, and in the last
part of the dissertation the question of thesis writing is brought to these
broader contexts.

The dissertation takes pragmatism as its theoretical starting point. The
construction of meanings and their consequences, as well as the insistence
on the two roles of education being of use to the individual as well as to
society, come from pragmatism. So does also, following Dewey, the belief
that what students do in education must have significance, not only in future,
but as it takes place.

Keywords: higher education, student writing, thesis writing, student writing
handbooks, pragmatism, textual analysis.
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Prolog

Den här prologen får tjäna både som förord och som bakgrundsinforma-
tion för läsaren innan avhandlingen börjar ”på riktigt”.

Ett återkommande tema i avhandlingen är att det är viktigt att studenter
som skriver uppsats har goda kontakter med andra studenter och med hand-
ledare. Det dyker upp i många av de texter jag läser, men det blir sällan en
huvudsak utan mera en förutsättning som ofta nämns men sällan behand-
las med någon omfattning. Kanske har även jag brustit på den punkten i
resten av avhandlingen – men här i prologen vill jag göra frågan till huvud-
sak genom att framhålla vikten av goda samtal för skrivandet.

Min väg till forskarutbildningen började redan vid första kurstillfället på
grundkursen i pedagogik när Leif Ribom pratade om hur det skulle bli se-
dan, när vi som började på kursen skulle disputera – det var en oväntad
tanke. Leif, Guy Karnung och Tomas Englund var de lärare jag mötte mest
och deras engagemang och deras sätt att utmana oss till kritiskt och själv-
ständigt tänkande, att ställa höga krav och att finnas där som stöd, blev en
sporre och studierna blev alltmer viktiga för mig. Deras självklara sätt att
prata om grundutbildning och forskarutbildning som två sammanhörande
utbildningar fick mig att börja tänka på en fortsättning.

Tomas ledde forskningsgruppen Soc-Inn (Socialisationens innehåll och
medborgarskapets dimensioner), som bestod av etablerade forskare och
doktorander från Uppsala, Stockholm och Örebro, och dit inbjöd han mig
när jag höll på att avsluta min C-uppsats. Vi träffades varje månad för att
diskutera våra egna och andras texter och värdet av en sådan miljö kan
knappast överskattas. Demokrati, pragmatism och textanalyser var åter-
kommande teman för Soc-Inn-seminarierna och de har haft avgörande bety-
delse för mina vetenskapsteoretiska ställningstaganden. Den forskningsgrupp
jag först lärde känna har successivt ombildats till en grupp med främst, men
inte enbart, deltagare från Pedagogiska institutionen vid Örebro universitet,
under namnet Utbildning & Demokrati/Soc-Inn och där fortgår samtalen.
Från dessa grupper blev särskilt Ylva Boman, Lars Erikson, Ann-Kristin
Göhl-Muigai, Johan Liljestrand, Carsten Ljunggren, Charlotta Pettersson,
Katarina Swartling-Widerström, Ulrika Tornberg och Moira von Wright goda
samtalspartners för mig, men egentligen borde alla i grupperna nämnas vid
namn eftersom det är hela gruppens dynamik som möjliggör alla våra samtal.
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Forskningsgruppen är ett uttryck för Tomas önskan om och förmåga att
skapa mötesplatser för genuina samtal. Detta har också blivit synligt i hans
sätt att knyta gästforskare till gruppen och till Pedagogiska institutionen.
Cleo Cherryholmes, Gert Biesta och Lars Løvlie har bland andra bidragit
till gruppens utveckling och Gert och Lars medverkar regelbundet i våra
forskarutbildningskurser, vilket gör att diskussionerna om Dewey, pragma-
tismen, estetiken samt utbildning och demokrati ständigt är på dagord-
ningen.

Jag motiverar inte mitt val av pragmatismen som utgångspunkt för min
forskning i avhandlingstexten. Det valet gjorde jag innan jag började skriva
avhandling och det möjliggjordes av de mötesplatser jag redan nämnt – i
seminarier och kurser. Länge hade jag ett intresse för hermeneutiken men
efter att jag under ett par forskarutbildningskurser jämfört de båda tradi-
tionerna började pragmatismen framstå som min filosofi. Pragmatismen
låter oss vara människor genom att den omfattar våra tankar och våra käns-
lor, våra viljor, vår felbarhet och vårt behov av estetiska värden. Våra önsk-
ningar om hur livet ska bli och våra handlingar för att uppnå de mål vi
önskar är viktiga för pragmatisten, liksom våra sätt att leva tillsammans
med andra som är lika och olika oss själva – allt detta mänskliga är viktigt
för pragmatisten. Pragmatismen handlar inte bara om fakta utan gör det
till en huvudsak att låta kunskap vara en del, bland många i vårt erfarande
av världen.

The human condition, in its fullness, must be taken into account by
the philosopher (Boisvert 1998, s 16).

Efter avslutad grundutbildning började jag arbeta som adjunkt i pedagogik
i Örebro. Jag landade mitt i en arbetsmiljö där utbildning togs på allvar och
där ständiga diskussioner fördes om vad vi gjorde – och så är det fortfaran-
de. För mig som blivande forskare blev detta betydelsefullt eftersom det
bidrog till att jag tog ställning för att lärares verksamhet ska vara forsk-
ningsgrundad, vilket så småningom blev avgörande för mitt val av forsk-
ningsproblem. De kollegor som genom utbildningsdiskussioner särskilt bi-
dragit till detta är Kjell Dahlström, Anna-Lena Englund, Ingrid Johansson,
Owe Lindberg och Karin Löfström, men liksom i forskningsgruppen gäller
att alla kollegorna bidrar till att samtalen alls är möjliga.

Jag har lagt fram avhandlingsmanus vid några olika seminarier och dessa
har kommenterats av Ingrid Johansson, Johan Liljestrand, Leif Nilsson,
Agneta Knutas, Matilda Wiklund, och Ingrid Öst. Lena Fritzén, från Växjö
universitet, var kommentator vid slutseminariet. Alla dessa kommentatorer
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har bidragit till avhandlingen genom att peka ut sådant som de ansett poäng-
fullt och genom att ställa svåra frågor om bristerna.

Monica Norr, institutionens kontaktbibliotekarie, har bistått i sökningar
och gett mig fortlöpande litteraturtips i en omfattning som går utöver vad
man kan kräva och det har jag verkligen uppskattat. Gray Gatehouse har
språkgranskat abstract och summary. Att skriva på engelska och få kom-
mentarer från någon som behärskar språket tillförde en en extra dimension
till min upplevelse av att skriva en avhandling om vetenskapligt skrivande.
Nu finns varken tid eller utrymme att närmare gå in på det men Grays
kommentarer gav upphov till funderingar både omkring hur jag skriver
engelska, kring vad det innebär att skriva på ett annat språk och hur förstå-
else av innehåll och språkbehandling kan tänkas hänga ihop. Granskningen
som jag trodde skulle bli en formalitet blev så mycket mer.

Avhandlingen relaterar till två forskningsprojekt: Läraren i samhälls-
omvandlingen 1940–2003 – Den goda läraren som diskursiv konstruktion
på olika samhälleliga arenor (finansierat av Riksbankens jubileumsfond)
och Utbildning som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjlig-
heter och konsekvenser (finansierat av Vetenskapsrådet).

Min avhandling handlar om hur man skriver vetenskapliga texter och
jag är som doktorand målgrupp för en del av de texter jag forskar om. Det
var, särskilt i början, en knepig situation för mig. De uppsatshandledningar
som jag läser i avhandlingen ger råd för hur man bäst ska göra när man
skriver och jag hamnade i en situation där jag upplevde att jag både borde
följa råden och distansera mig från dem. Mitt sätt att forska och skriva
avviker på flera punkter från hur handledningarna beskriver att det bör gå
till. Jag visste att det fanns kritik mot handledningarnas innehåll, så det
fanns stöd för att jag kunde fortsätta att göra som jag gör. Samtidigt tyckte
jag att det var svårt att värja mig mot böckernas råd – kanske låg det ändå
något i dem som skulle göra det hela lite enklare och det vore dumt att inte
ta all hjälp som finns att tillgå. Den kluvenhet jag kände bidrog inte till
skrivandet utan gjorde nog tvärt om att processen fördröjdes. Först när jag
kunde känna att mitt sätt att arbeta duger bra åt mig och släppa tankarna
på att jag kanske gjorde fel, tog avhandlingsskrivandet fart. Till det bidrog
många av de artiklar jag läser i avhandlingens andra och tredje steg. Nu
känner jag att jag själv kan avgöra vad som är bra för mig och det är en
säkerhet som bygger på den forskning jag gjort. Men jag vet också att mitt
sätt inte är någon universalmetod utan att andra sätt kan fungera bättre för
andra som skriver. Ibland har omgivningen skämtsamt frågat mig om jag
ska skriva den ultimata uppsatshandledningen när avhandlingen är klar.
Det ska jag inte, bland annat eftersom jag inte funnit något som antyder att
det finns ett rätt sätt att skriva utan bara olika sätt. Däremot tror jag att
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forskning om olika aspekter av skrivande kan utgöra underlag för de stän-
diga diskussioner som behövs för att institutionerna ska fortsätta sitt kvali-
tetsarbete kring studenternas skrivande. I en sådan diskussion hoppas jag
att min avhandling kan vara en av de diskuterade texterna.

Tomas Englund fortsatte som min handledare när jag började forskarut-
bildningen och när jag startade avhandlingsskrivandet blev Owe Lindberg
biträdande handledare. På ett sätt synliggör det mina båda utgångspunkter
i ett intresse för forskning om utbildning och demokrati, knutet till Tomas
forskning, och ett intresse för högskolepedagogik, vilket Owe och jag ofta
diskuterar.

Tomas är en mästare på att skapa alla de mötesplatser som är viktiga i
forskning och utbildning. Genom honom har jag fått chans att ingå i sam-
manhang som möjliggjort och berikat min forskning. I handledningen stäl-
ler Tomas frågor som tvingar till fortsatt tänkande, fortsatt läsning och nya
formuleringar. Hans beläsenhet och överblick, inte bara över pedagogik-
fältet, ger eftertryck åt hans råd. Tomas engagemang för pedagogikens frå-
gor smittar av sig och blir en sporre till att ta nya tag. Owes och mitt ge-
mensamma intresse för högskolans pedagogik avgjorde att han blev biträ-
dande handledare. Vårt gemensamma engagemang för de högskole-
pedagogiska frågorna har medfört att jag alltid uppfattat hans intresse för
min avhandling som genuint, vilket i sig är en källa till fortsatt arbetsglädje.
Owe har också gett mig uppmuntrande tillrop när jag som bäst behövt dem
och ständigt funnits där redo för nya insatser. Tomas och Owe har utgjort
ett väl fungerande team snarare än två självständiga handledare och deras
intresse för innehållet i det jag gjort har varit deras bästa sätt att bidra till
min forskning. Bättre handledare kan man inte ha!

Två vänner har varit oundgängliga för avhandlingens slutförande och de
har tillsammans med mina handledare varit mitt främsta stöd. Charlotta
Pettersson, kär vän och meddoktorand. Utan våra fikastunder, luncher och
telefonsamtal då vi dragit upp de mest skiftande frågor om stort och smått
hade jag inte kunnat slutföra avhandlingen. Guy Karnung, som var min
lärare och blev kollega och vän, har haft jour för den trötta doktoranden
och delat min glädje över varje avklarad etapp.

Studenterna förblir till största delen osynliga i min avhandling, men av-
handlingen är skriven för dem och med dem i åtanke.

Till er alla säger jag mitt varma tack!
Eva Hagström
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KAPITEL 1

Uppsatsskrivande inom högre utbildning

Ingen som kommer i kontakt med högskoleutbildning på C-nivå kan undgå
att uppmärksamma den betydelse som läggs vid examensarbetet eller upp-
satsen. Tidsmässigt ska uppsatsen ta halva terminen i anspråk men i realite-
ten tar det ofta längre tid för studenterna att slutföra uppgiften och inte
sällan upplevs det som det i särklass mest krävande utbildningsmomentet.
Genomströmningen – måttet på hur många studenter som klarar kursen –
är ofta lägre på uppsatskurserna än på andra kurser. Handledning och exa-
mination av uppsatser är förhållandevis kostsamt för institutionerna och
handledning kan i vissa fall upplevas som en tung arbetsuppgift för lärarna.

Men uppsatserna är också ett moment där studenterna får chansen att i
större frihet själva formulera det innehåll de vill studera och ett tillfälle för
ett mer personligt möte mellan den mer etablerade forskaren (handledaren)
och den potentiella blivande forskaren (studenten). När det fungerar bra är
det ett moment som uppskattas både av studenter och av handledare. C-
uppsatsen är viktig för den student som vill söka sig vidare till forskarut-
bildningen och i uppsatsmomentet synliggörs ofta kopplingen mellan ut-
bildning och forskning. För institutionerna utgör en hög genomströmning
på C- och D-kurser ett kvantitativt mått på utbildningens framgång.

C-uppsatserna är upphov till både stolthet och bekymmer – för studen-
terna liksom för handledarna.

I mitt arbete som adjunkt i pedagogik intresserade jag mig för studenter-
nas skrivande och i ett par omgångar deltog jag i utvecklingsarbeten kring
studenters skrivande – förutom att jag varit handledare. I detta såg jag ut-
manande arbetsuppgifter, men så småningom började jag alltmera se att
detta också var ett möjligt forskningsområde för mig. Som lärare undrade
jag om vi organiserade och genomförde utbildningarna på bästa sätt med
avseende på studenternas skrivande. Den frågan är inte mitt forsknings-
problem men den är en ”empirisk undran” och utgångspunkten för mitt
avhandlingsprojekt. En empirisk undran är en forskningsfråga som väcks i
konkreta erfarenheter (von Wright 2000, s 23).
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Förutsättningar för ett forskningsproblem
Under min forskarutbildning har jag gjort överväganden och ställningsta-
ganden som påverkar hur jag vill och kan formulera ett forskningsproblem.
Jag vill att min forskning ska ha bäring på studenternas uppsatsskrivande.
Min forskning ska vara handlingsinriktad utan att vara föreskrivande vil-
ket innebär att den ska utmynna, inte i en sanning eller ett svar, utan i en
diskussion om olika möjligheter och deras konsekvenser för uppsatsskri-
vande inom högskolan. Dessa ställningstaganden kan tillskrivas min veten-
skapliga tillhörighet i pragmatismen.1

Pragmatismen tar direkt avstånd från ett dualistiskt tankesätt med dess
dikotomier, vilka utgör ett nästan självklart inslag i vårt sätt att förstå värl-
den omkring oss. Med dikotomier skiljer man teori från praktik och verk-
ligheten separeras från det språk som beskriver den. Detta sätt att tänka
skapar olösliga filosofiska problem och bidrar inte till att vi kan handla
mer ändamålsenligt. Kritiken mot sådana dikotomier är kanske det vikti-
gaste inslaget i den pragmatiska filosofin genom att den ger pragmatisten
ett annat sätt att förstå kunskap, genom att de praktiska problemen där-
med blir en oskiljaktig del av filosofin och genom att det också påverkar
hur vetenskaplig verksamhet kan utföras och bedömas.2

Pragmatismen är en handlingsfilosofi där stor vikt läggs vid (möjliga)
konsekvenser av olika handlingsalternativ (Biesta & Burbules 2003, Cherry-
holmes 1999). Handlingen och dess konsekvenser är alltid centrala i prag-
matismen och en möjlig engelsk översättning av det grekiska pragma är
”results of action” (Cherryholmes 1999, s 25). Det pragmatiska menings-
begreppet handlar därför mera om vad något gör, eller om vad vi gör, än
om hur något är. Handlingar och konsekvenser är, tillsammans med me-
ningar, centrala i min avhandling, liksom i pragmatismen.3 John Dewey
beskriver dem så här:

Meaning is a method of action, a way of using things as means to a
shared consummation. […] But when an event has meaning, its po-
tential consequences become its integral and funded feature … As
meaning, future consequences already belong to the thing (Dewey
1925/1929, s 155, 151).4

När Gert Biesta skriver om pragmatism och pedagogisk forskning lyfter
även han just dessa tre begrepp som centrala och beskriver därmed vilka
förväntningar vi kan ha på vad som kan åstadkommas genom pragmatisk
pedagogisk forskning.

The main reason why it makes sense to acquire meanings – that is, to
look for possible relationships between actions and consequences –
is that these relationships, when symbolized (for example, as theories)
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can be used in future problem-solving inquiries (Biesta & Burbules
2003, s 69).

Eller med Cleo Cherryholmes ord:

Pragmatists seek to expand their universe of meanings (conceivable
consequences) because they are interested in results. […] Pragmatist
meanings are constructed (Cherryholmes 1999, s 78, 109).

Avhandlingens syfte är att formulera meningar om uppsatsskrivande. (I
nästa avsnitt kommer jag att redogöra för syfte och frågeställningar men
jag avslöjar syftet redan nu eftersom jag vill klargöra hur jag använder be-
greppet meningar.) När jag formulerar meningar avser jag inte att fastställa
någon viss innebörd utan jag söker efter olika erbjudanden om mening,
efter möjliga konsekvenser av handlingar i de olika texter jag läser. Avsik-
ten är inte att slå fast några sanningar utan att, i linje med vad Biesta skri-
ver, formulera meningar för att utöka min och läsarens repertoar av möjli-
ga handlingssätt i en utbildningssituation.

Richard Rorty skriver att pragmatister inte vill upprätthålla någon dis-
tinktion mellan att tolka texter och att använda dem eftersom texttolkning
är ett sätt att använda en text. ”All anybody ever does with anything is use
it” (Rorty 1992, s 93). I min avhandling betyder det att jag inte primärt
tolkar eller analyserar texter utan jag använder dem för att säga någonting
om uppsatsskrivande.

Jag formulerar alltså meningar – olika sätt att betrakta/utöva/praktisera/
beskriva uppsatsskrivande – för att kunna föra resonemang kring deras
betydelse för uppsatsskrivande och för att kunna föra resonemang om kon-
sekvenser av dem. Med andra ord så intresserar jag mig för handlingar och
konsekvenser av handlingar.

Jag formulerar meningar, i plural, eftersom en mening aldrig kan inne-
fatta de skillnader som jag finner. De meningar jag formulerar är inte de
enda möjliga utan några av många möjliga, var och en med sina konsekven-
ser. Forskningsuppgiften att formulera meningar innebär att jag söker skill-
nader mellan dem och att jag skisserar möjliga konsekvenser av de hand-
lingar som är en del av meningarna. När jag formulerar meningar läser jag
olika texter och i dem söker jag efter hur uppsatsskrivande beskrivs: tyngd-
punkter, syften och handlingsförslag.

När Dewey skriver om mening omfattar han språk, symboler, handlingar
och fysiska ting utan att särskilja dem. Därmed föregriper han den språk-
liga vändningen och den konstitutiva språksyn som under senare delen av
förra seklet vunnit insteg. Detta är en följd av hans avståndstagande från
den dikotomi som gör åtskillnad mellan språk och handling. Texter om
uppsatsskrivande är sprungna ur författarens/forskarens möte med uppsats-
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skrivande – genom eget skrivande, genom handledning, genom forskning
om skrivande och genom det egna skrivandet om skrivande. Och dessa tex-
ter om uppsatsskrivande blir en del av studenternas erfarenhet av skrivande,
av handledarnas erfarenhet av handledning och del av andra forskares forsk-
ning om skrivande. Teori och praktik påverkar varandra ömsesidigt och de
är bara möjliga tillsammans.

Literary and physical contexts are not distinct from each other
because the literary continually interprets the physical and the
physical impinges upon the literary. Pragmatist meanings are products
of both (Cherryholmes 1988, s 109).

Samma avståndstagande från dikotomier finns i det pragmatiska samman-
hållandet av mening och konsekvenser och inte minst i oviljan att skilja
fakta från värde. Detta får betydelse för min avhandling såtillvida att jag
uppfattar de meningar jag formulerar diskursivt. Det innebär att jag förstår
meningarna som sammanfattningar av vad texterna säger om uppsatsskri-
vande men också som handlingsdispositioner och att dessa båda – hur man
talar om något och hur man handlar – inte kan åtskiljas. När jag väljer att
göra en textbaserad analys betyder det alltså att jag studerar uppsatsskri-
vande – inte enbart texter om uppsatsskrivande. Det innebär dessutom att
jag inte ser meningarna som värdeneutrala, utan som resultatet av ställ-
ningstaganden i fråga om vad som är viktigt och vilka konsekvenser som
önskas.

Jag har inte för avsikt att ge ett svar på hur uppsatsskrivande bäst ska
organiseras och genomföras. Min önskan är i stället att avhandlingen ska
inspirera till överväganden som kan bidra till fortsatta överväganden kring
alla de frågor som rör uppsatsskrivande. Pragmatisk forskning kan omöj-
ligt utmynna i säkra svar eller föreskrifter. Vad som är sant i fråga om
uppsatsskrivande kan enbart avgöras i ljuset av vilka konsekvenser de ut-
förda handlingarna (i det här fallet studenternas skrivande, lärarnas hand-
ledande etc) får i den aktuella situationen. Handlingarna och situationen
återkommer aldrig exakt likadant varför vi inte kan sluta oss till att det som
var lyckat en gång kommer att vara lyckat även nästa gång.

Educational inquiry will never come to an end. In education we will
constantly be faced with new, unique situations and new, unique
problems. … The idea of “improving” educational practice in any
direct way through educational research should be abandoned – at
least, that is, so long as we think of improvement as a process in
which education becomes increasingly more perfect. […] If
educational research is to make a contribution to the improvement
of education, it will be through the provision of new intellectual and
practical resources for the day-to-day problem solving of educators.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.5220



21

Improvement of education is, in other words, to be found in the
extent to which research enables educators to approach the problems
they are faced with in a more intelligent way (Biesta & Burbules
2003, s 81, 111).

Dewey skriver ofta om intelligent handlande. Han avser då inte intelligens
(som en egenskap som vissa personer har) utan just intelligent handlande
vilket är resultatet av överväganden av olika handlingsalternativ och de
konsekvenser dessa kan ha (Biesta & Burbules 2003). Jag inleder detta av-
snitt med att skriva att pragmatismen lägger vikt vid ”(möjliga) konsekven-
ser av handlingar”. Konsekvenser av handlingar är alltid viktiga för en prag-
matist, men det är vår reflektion över vilka möjliga konsekvenser handling-
arna kan ha som gör handlandet intelligent. Reflektion över vilka möjliga
handlingsalternativ som finns och vilka konsekvenser dessa alternativ har
är en av forskningens uppgifter (Cherryholmes 1999), och därmed kan
forskningen bidra till intelligent handlande när lärare använder forskning-
en för reflektion över handlingsalternativ.

Ett ställningstagande som jag gjort är därför att lärares verksamhet alltid
bör vara forskningsbaserad och det gäller i alla utbildningsformer och på
alla utbildningsnivåer. Forskning som på olika sätt har bäring på skrivande
är därför viktiga källor för mig. Det blir snarast absurt att skriva att forsk-
ning är viktig i ett forskningsprojekt men jag anser att det borde vara lika
absurt att diskutera utbildning utan forskningsanknytning men det är en
absurditet som ofta förekommer. Forskning om lärande och uppsats-
skrivande är därför viktiga när jag formulerar meningar om uppsats-
skrivande.

Samtidigt vill jag dock hävda att ett studium av uppsatsskrivande inte
bör begränsas till sådant som ligger nära skrivandet utan att det bör ankny-
tas till ett vidare sammanhang. Det som sker i högskolans utbildningar bör
relateras till högskolans uppdrag i stort och till forskning om detta upp-
drag. Därutöver även till annan forskning som kan bidra med nya infalls-
vinklar, problematiseringar och lösningar; exempelvis inom språk, person-
lig utveckling, samhällsnytta och demokrati. I min avhandling tar jag med
mig frågorna om uppsatsskrivande till några texter som står för sådana
infallsvinklar och jag gör det i avsikt att därefter kunna återföra resone-
mangen till en diskussion om uppsatsskrivande. Avsikten är att därigenom
vidga och berika resonemangen kring vad som kan vara god undervisning i
relation till uppsatsskrivande.

Mitt ställningstagande för att undervisning ska vara forskningsbaserad
får, tillsammans med mitt avståndstagande från dikotomiseringar, till följd
att jag ser lärararbetet och forskning om frågor som rör lärande och under-
visning som en sammanhängande verksamhet. Jag är en lärare som forskar
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kring mitt arbete och en forskare som är verksam som lärare. Intresset för
avhandlingens frågor väcktes i de arbetsuppgifter jag ställdes för som lärare
och i dessa uppgifter ser jag att forskning kan bidra till verksamheten. Jag
tänker mig att en stor del av mina läsare befinner sig i samma position som
jag.

Syfte: Att formulera meningar om uppsatsskrivande
Mitt forskningsproblem föddes ur min empiriska undran (gör vi på bästa
sätt?) genom att den ledde till ett antal ytterligare frågor. Vad vet vi om
skrivande i allmänhet och uppsatsskrivande i synnerhet? Vilka råd får stu-
denter om skrivandet och hur motiveras dessa råd? Vilka strategier och
arbetssätt kan vi på god grund förespråka? Hur ska uppsatsskrivandet or-
ganiseras på bästa sätt och vilket bidrag kan uppsatshandledningar som
vänder sig till uppsatsskrivande studenter ge?

Sammanfattningsvis mynnade mina frågor ut i ett forskningsproblem som
jag formulerar som en fråga: Vad innebär god undervisning i relation till
uppsatsskrivande och i vilken mån kan uppsatshandledningarna bidra till
sådan undervisning?

Den frågan kan inte besvaras uttömmande, men i linje med vad jag skri-
ver i förra avsnittet söker jag bidra med något som gör det möjligt för fors-
kare och lärare att handla mer intelligent. Svar på frågan kan naturligtvis
sökas på många olika sätt och jag väljer att göra det genom syftesrelaterade
läsningar av ett antal texter. Under dessa läsningar formulerar jag meningar
om uppsatsskrivande.

Avhandlingens syfte är att formulera olika meningar om uppsatsskrivande,
att jämföra dessa och att söka möjliga konsekvenser av dem.

Jag formulerar dessa meningar om uppsatsskrivande för att utöka min (och
läsarens) repertoar av förståelser av vad uppsatsskrivande kan vara, vilka
handlingsalternativ som finns och vilka möjliga konsekvenser dessa hand-
lingar kan ha.

Jag var tidigt klar över att jag ville göra en textbaserad undersökning.
Jag ansluter till en konstitutiv språksyn som hävdar att språket har en cen-
tral roll för hur vi förstår och handlar i vår omgivning och som pragmatist
ser jag inte rimligheten i att separera teori från praktik, eller text från ”verk-
lighet” och då framstår en textstudie som ett gott alternativ. Inte minst
eftersom uppsatshandledningarna hade fångat mitt intresse när jag som lä-
rare sökte kurslitteratur och jag gärna ville få tillfälle att undersöka dem
närmare. Sammantaget betyder detta att jag väljer att studera uppsats-
skrivande genom läsningar av uppsatshandledningar och forskningstexter
som anknyter till ämnet.
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Jag delar in avhandlingen i tre steg. Dessa steg går från en snävare till en
vidare kontext och jag har valt att kalla det för ”steg” och inte ”delar” just
för att visa på att avhandlingen rör sig i riktning mot en vidare kontext. Jag
börjar i uppsatshandledningarna vilka tar upp hur studenterna ska göra
när de skriver. I steg två vidgas kontexten till forskning om lärande och
skrivande. I steg tre vidgas kontexten ytterligare till andra frågor och per-
spektiv som har betydelse för högskolans verksamhet.

Vart och ett av dessa tre steg inleds med en text som introducerar de
kapitel som följer och där jag redogör för mina överväganden och tillväga-
gångssätt.

Första steget
I ett första steg presenterar jag ett antal uppsatshandledningar. Jag söker de
viktigaste innehållsliga betoningarna i dem och formulerar meningar om
uppsatsskrivande.

När jag formulerar meningar från handledningarna gör jag det som ett
svar på följande frågor:

• Varifrån (från vilka ämnen och länder) kommer handledningarna och
vem vänder de sig till?

• Vilket innehåll tar handledningarna upp och vilken tyngd ges det?

• Hur beskriver de uppgiften att skriva uppsats/uppsatserna?

På ett sätt behandlar jag handledningarna på samma sätt som de övriga
texterna i avhandlingen genom att jag använder samtliga texter för att for-
mulera meningar. På ett annat sätt intar de ändå en särställning. De är tex-
ter som både studenter och lärare använder i avsikt att förbättra och under-
lätta uppsatsskrivandet. Detta gör att jag tycker det vara på sin plats att de
utsätts för en granskning och i min frågeställning tar jag upp i vilken mån
de kan bidra till god undervisning. Detta får till följd att det är viktigare för
mig att jämföra meningarna från övriga texter med meningarna från hand-
ledningarna, än att göra en inbördes jämförelse mellan de övriga texternas
meningar. Likaså blir sökandet av konsekvenser viktigare i anslutning till
handledningarnas meningar, än till övriga meningar.

Andra steget
I ett andra steg formulerar jag meningar om uppsatsskrivande genom läs-
ningar av: rapporter om uppsatsskrivande; pedagogisk forskning om upp-
satsskrivande, lärande och undervisning i högskolan samt annan forskning
om skrivande i högskolan.

Under det första steget gör jag egentligen inga jämförelser men under
steg två jämför jag de meningar jag formulerar både med meningarna från
steg ett och med andra meningar från det andra steget. I jämförelsen fram-
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träder skillnaderna mellan de olika meningarna och meningarna formule-
ras delvis som ett resultat av den jämförelsen. En del av jämförelsen gör jag
direkt i varje kapitel och den tjänar då primärt som klargörare av skillnader
mellan de meningar jag formulerar men jag gör även en övergripande jäm-
förelse mellan meningarna i sista kapitlet i steg två. De frågor som ger in-
riktning åt mina läsningar är:

• Vilka frågor om uppsatsskrivande tar forskningen upp?

• Vilka problem, möjligheter och lösningar lyfts fram?

• Vilka teoretiska utgångspunkter har forskningen?

• Vilka likheter och olikheter finns mellan de olika texterna?

• Finns det några alternativa perspektiv?

Tredje steget
I ett tredje steg går jag utöver både handledningarna och forskningen om
skrivande och lärande och formulerar i stället meningar om uppsatsskri-
vande genom läsningar av annan forskning om utbildning. Jag läser dels
forskning som anknyter till de meningar jag formulerar i avhandlingens
övriga steg men också sådant som bidrar med andra infallsvinklar på högre
utbildning. Jag närmar mig dessutom frågorna om högskolans uppdrag och
utbildningens betydelse för individ och samhälle. Steget ger, genom att an-
satsen är så bred, snarare exempel på frågor som är möjliga att ta upp än en
fyllig behandling.

Dessa läsningar utgår främst från ett sökande av infallsvinklar som jag
inte mött under avhandlingens två första steg, både i form av helt nytt inne-
håll och i form av nya sätt att behandla sådant som finns i de två första
stegen. De frågor som ger inriktning åt mina läsningar är:

• Finns det andra infallsvinklar på de frågor om uppsatsskrivande som
jag tar upp i steg ett och två?

• Vilket bidrag kan pragmatismen ge till uppsatsskrivande i högskolan?

Preciseringar
All forskning innebär att man fokuserar något speciellt och därmed innebär
forskningen med nödvändighet att man också avgränsar sig från andra
möjliga forskningsfokus – de flesta alternativen väljs naturligtvis bort. Det
mest fruktbara, finner jag, är att fokusera det man valt att göra, inte det
man valt att inte göra. Jag tänker därför inte orda så mycket om vad jag
inte gör i avhandlingen, men innehållet bör ändå preciseras.

Jag har valt att analysera ”uppsatshandledningar”. Dit räknar jag böcker
som uttalat behandlar olika aspekter av uppsatsskrivande, med betoning
just på skrivandet, och som vänder sig till studenter. Däremot undersöker
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jag inte metodlitteratur som behandlar forskningsmetoder och vetenskaps-
teoretiska spörsmål trots att den tänkta läsaren även av dessa böcker ofta
är uppsatsskrivande studenter. Jag återkommer till vilka handledningar jag
undersöker och urvalsprocessen beskrivs i Bilaga 1.

Under skrivandet har jag vid några tillfällen fått frågan om dessa böcker
verkligen används i utbildningar och om jag vet hur många som läser dem.
Å ena sidan är frågan, från min utgångspunkt sett, oviktig. Jag söker olika
meningar om uppsatsskrivande och om jag genom mina läsningar av
handledningarna kan formulera meningar, bedömer jag det vara ett frukt-
bart resultat, oavsett hur många studenter som möter dem. Å andra sidan
vore mitt avhandlingsprojekt ointressant om jag studerade böcker som ingen
annan läser, så ur den synpunkten är frågan viktig. Jag har inte sökt efter
uppgifter om upplaga, försäljningssiffror eller kontrollerat kursplaner för
att kunna skatta användningen. Ett mått på att den här typen av böcker
används är att det finns många böcker i genren, att flera av de handledningar
som ingår i mitt urval har kommit i flera upplagor och att några av dem är
översättningar. Det är därför rimligt att tro att de läses i ganska stor ut-
sträckning.

Att jag valt just uppsatshandledningar och inte andra metodböcker har
att göra med att avhandlingens syfte primärt fokuserar studenternas skri-
vande, inte deras forskning. Den gränsdragning jag då gör är naturligtvis
konstruerad och dessutom en sorts gränsdragning som jag egentligen inte
vill uppmuntra. Trots det så gör jag den och även om jag nu tycks polari-
sera metod och skrivande så vill jag hellre se att det finns en mängd böcker
som vänder sig till studenter som ska skriva en uppsats och alla dessa böcker
kan beskrivas som metodlitteratur. Det finns exempelvis böcker om inter-
vjumetod, enkätkonstruktion, statistisk beräkning, hermeneutisk tolkning,
kritisk teori, pragmatism, diskursanalys och skrivande. Jag ser det alltså
inte som att det finns vissa metodböcker som behandlar innehållsrelaterade
frågor och andra som behandlar skrivfrågor, utan jag ser en mängd olika
typer av metodlitteratur varav jag valt att koncentrera mig på litteratur om
skrivande.

Uppsatshandledningarna använder olika termer för att benämna de skrift-
liga uppgifter som behandlas och ofta används ett par, tre termer synonymt
i samma bok, exempelvis: uppsats, examensarbete, rapport, utvärdering och
avhandling. Ingen handledning behandlar alla dessa aspekter men ingen
drar heller en strikt gräns kring vad som är en uppsats. I stället betonas,
både i handledningarna och i forskning om uppsatsskrivande, likheterna
mellan olika typer av vetenskapligt skrivande. Vanligen görs inte heller några
strikta avgränsningar mellan skrivande på olika utbildningsnivåer. Jag de-
lar litteraturens syn på att det innehållsligt inte är meningsfullt att dra strikta
gränser mellan olika typer av texter och olika nivåer.
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Ur en synvinkel finner jag dock att gränsdragningen ändå är viktig. I
examensordningen regleras att studenterna måste utföra ett ”självständigt
arbete (examensarbete)” för kandidatexamen.5 Jag förstår texten som att
det är möjligt att utforma dessa självständiga arbeten på olika sätt, men
mitt projekt handlar just om skriftliga arbeten, vilka i detta sammanhang
brukar benämnas C-uppsatser och jag har därför genomgående valt att an-
vända beteckningen ”uppsatser”. Den status som C-uppsatserna har utgör
för mig en bekräftelse på att de är legitima forskningsobjekt. Valet av C-
nivån kommer oftast inte att synas i avhandlingen eftersom de texter jag
läser, inte drar gränser mellan nivåer. I de fall då jag har behov av att ange
nivå faller valet på C-uppsatser. Viktigare är dock att jag har haft C-uppsat-
ser i tanken under hela arbetet vilket säkerligen påverkar vad och hur jag
skriver.

Jag skriver om ”undervisning”, trots att jag ser det som ett problema-
tiskt begrepp, som i värsta fall står för vad en lärare gör för att bibringa
sina studenter kunskap om något. Ibland är det möjligt att helt undkomma
ordet genom att använda ”utbildning”, men jag finner att jag ändå har
behov av ordet ”undervisning”. Med det avser jag då snarast en utbildnings-
situation där något sker i ett möte mellan lärare, studenter, kursplanerare,
kursplaner, litteratur etc.

Syftesrelaterade läsningar
Avhandlingens syfte är att formulera meningar om uppsatsskrivande och
det gör jag genom syftesrelaterade läsningar.

Med syftesrelaterade läsningar avses här att ett praktiskt utbildnings-
problem sätts i fokus och att de syftar till att skapa kunskap om
detta problem. De kunskaper som därmed skapas skall inte betrak-
tas som de sanna kunskaperna om detta problem, men inte heller
som de falska svaren, utan som ett sätt av många möjliga sätt att
perspektivera ett problem. Om detta sätt att perspektivera proble-
met är intressant, och om läsningarna är rimliga och fruktbara i för-
hållande till syftet, är de både användbara och legitima (Säfström &
Östman 1995, s 4).

Syftesrelaterade läsningar har inte som mål att komma fram till sanningen
om det som studeras eller till hur något faktiskt förhåller sig, eftersom det
skulle kräva en tro på att sanningen finns i texten, färdig för läsaren att
avtäcka, vilket är en syn på sanning och kunskap som jag som pragmatist
inte delar. Den syftesrelaterade läsningen handlar i stället om att upptäcka
vad som händer när man läser en viss text i ett visst sammanhang.

Både Cherryholmes (1999) och Rorty (1992) använder verbet reading
hellre än tolkning eller analys och de betonar att läsningen alltid har ett mål
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eller ett syfte. På svenska har ”läsningar” använts (Säfström & Östman
1995). Detta ordval är en påminnelse om att texter används och att de inte
kan skiljas från det de beskriver. ”Läsningar” skrivs ofta i plural eftersom
en text kan läsas på olika sätt av en person och användas för många olika
syften av olika personer.

Själva termen ”syftesrelaterade läsningar” är dock, såvitt jag vet, en
svensk konstruktion som har myntats och använts av Carl Anders Säfström
och Leif Östman (19956) som benämning på pragmatiska textanalyser.

En syftesrelaterad läsning är inte en förutsättningslös analys utan – i mitt
fall – en läsning i avsikt att formulera meningar om uppsatsskrivande. Jag
förbigår därmed vissa delar av innehållet som också skulle kunna bli före-
mål för analyser eftersom jag bedömer att de analyserna inte skulle bidra
till syftet.7

Om man följer den pragmatiska metoden kan man inte leta efter
sådana ord som avslutar sökandet. Då måste man ur varje ord ut-
vinna dess kontanta värde och tillämpa det i flödet av erfarenheter.
Det framstår mindre som en lösning än som ett program för vidare
arbete, närmare bestämt som en antydan om på vilka sätt förefint-
liga realiteter kan förändras.

Därigenom blir teorier redskap, inte svar på gåtor som vi kan slå
oss till ro med. Vi vilar inte på dem, utan vi rör oss framåt och gör
med deras hjälp ibland om naturen. Pragmatismen mjukar upp alla
våra teorier och sätter dem alla i arbete (James 1907/2003, s 46).

Min avhandling ska därför inte ses som en slutpunkt, ett färdigt resultat,
utan som ett inlägg bland många, befintliga och kommande, i en pågående
diskussion.

Inläsningar och utläsningar
Mina läsningar är inspirerade av de båda lässtrategier som Wayne Booth
(1979) introducerat: understanding och overstanding. Jag vill inte använda
dessa strategier renodlade från varandra eftersom de rymmer en dikotomi-
sering som jag inte vill bidra till. Jag tror inte att det är möjligt eller önsk-
värt att strikt hålla isär de båda läsarterna, däremot kan tyngdpunkten un-
der läsningen förskjutas åt ena eller andra hållet. De båda lässtrategierna är
dock användbara som utgångspunkt och som förklaring till vad jag gör.

Understanding är en strategi för textanalys där man eftersträvar att för-
stå texten på dess egna villkor. Som läsare ställer man de frågor till texten
som texten inbjuder till. Overstanding är en kompletterande läsning som
kan tillgå på olika sätt, men det är alltid en kritisk läsning där man ställer
andra frågor än de som texten inbjuder till och därigenom problematiserar
innehållet.
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Understanding innebär inte en okritisk läsning men det är en läsning
som tar sin utgångspunkt i texten och i de frågor den ger upphov till. Denna
typ av läsning dominerar i avhandlingens första steg där jag läser uppsats-
handledningarna i avsikt att finna vad de har att säga om uppsatsskrivande.
Vissa frågor problematiserar jag, men primärt söker jag efter vad hand-
ledningarna lyfter som viktiga frågor i anslutning till uppsatsskrivande.
Overstanding är att gå utöver textens villkor och ställa andra frågor, frågor
som texten inte inbjuder till.8 Efter steg ett går jag alltmera över till denna
läsart och då blir jämförelsen mellan de olika texter jag läser ett sätt att gå
utöver varje text och söka finna mera kritiska och problematiserande in-
fallsvinklar på uppsatsskrivande.

Säfström (1994, 1995) har på svenska introducerat termerna inläsning
och utläsning för dessa båda lässtrategier. Det är näst intill omöjligt att
formulera läsvänliga meningar om man använder de båda engelska ut-
trycken, annars skulle jag helst välja dem. Jag vill heller inte införa några
egna termer för lässtrategier som redan har fått svenska benämningar. Efter-
som det är just två läsarter kan man frestas att se dem som exempel på
dikotomier, men jag förstår dem i stället som två komplementära läsningar.
Det går knappast att göra en utläsning om man inte gjort en inläsning och
inläsningen har alltid drag av en utläsning. En ”ren” inläsning förutsätter
att läsaren kommer till texten utan något som påverkar läsningen och det
är inte möjligt. För att påminna om detta använder jag oftast pluralformer-
na inläsningar och utläsningar, vilka ger mindre entydiga signaler än inläs-
ning och utläsning.

När jag formulerar meningar om uppsatsskrivande ur de olika texter jag
läser är det exempel på inläsningar såtillvida att jag håller mig till det som
texten säger och försöker formulera meningar som överensstämmer med
hur texterna inbjuder till läsning. Detta moment gör jag i avhandlingens
alla tre steg. Men det blir ändå inga renodlade inläsningar eftersom jag ofta
finner meningarna först när jag jämför texter med varandra, alltså när jag
ställer frågor till texterna som de inte inbjuder till, vilket snarare är utläsning.

Ibland blir olika möjligheter att förstå en text synliga direkt i mötet med
texten. Oftare bidrar dock läsande av flera texter till att skillnader framstår
tydligare och fler möjliga sätt att förstå texten skapas just i mötet med andra
texter. När jag formulerar meningar om uppsatsskrivande använder jag
därför jämförelser mellan olika texter; både handledningar och andra texter.

Inläsningarna fungerar som påminnelser till mig att inte direkt börja min
kritik utan att först söka förstå texten på dess egna villkor och formulera
meningar. När jag sedan jämför de olika meningarna övergår jag alltmer till
kritiska utläsningar.
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Noter
1 För en introduktion till pragmatismens historia och uppkomst se exempelvis Biesta
& Burbules (2003, kapitel 1).
2 Som referens för detta kan anges snart sagt varje text skriven av Dewey eller
sentida pragmatister. Se exempelvis Dewey (1916, kap 11), Biesta & Burbules (2003,
kap 4) Cherryholmes (1999, s 125 punkt 12) Olsson (1997, kap 3) Rorty (1992),
Seigfried (1996, kap 1) Säfström & Östman (1999, Introduktion).
3 Pragmatism och sökande efter olika meningserbjudanden utgör en viktig
forskningsstrategi i den forskningsgrupp där jag ingår och min avhandling ankny-
ter till den forskningstraditionen (Soc-Inn/Utbildning & Demokrati 2001). Av de
avhandlingar som skrivits inom gruppen är det främst Karin Hjälmeskog (2000),
Ulrika Tornberg (2000), Moira von Wright (2000) och Leif Östman (1995) som
haft betydelse för hur jag förstår och utformar min forskning.
4 ”Things” ska här inte förstås bokstavligen som ting – det exempel Dewey använ-
der i det samanhang varifrån jag hämtar citatet är ”portability”. Ogden & Richards
(1923/1966, s 186) sammanfattar pragmatismens beskrivningar av mening: “Meaning
is … the Practical Consequences of a thing in our future experience”.
5 ”För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt ar-
bete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet” (Hög-
skoleförordningen 1993:100 uppdaterad t o m 2003:568, Bilaga 2, Examens-
ordning, punkt 2).
6 I Säfström & Östman (1999), skriver de om ”syftesrelaterade analyser”.
7 Ett exempel på en innehållsaspekt som skulle kunna analyseras är vilka språk-
riktighetsfrågor som behandlas i uppsatshandledningarna. Det är lite olika vad som
tas upp i de olika böckerna och det är uppenbart att inte alla möjliga språkriktighets-
aspekter väljs ut.
8 Booth exemplifierar inläsning och utläsning med sagan om de tre grisarna (1979,
s 238, 243). Sagan börjar som sagor brukar: Det var en gång tre små grisar. Inläs-
ning handlar då om att fråga ”vad hände se’n?” – det är en fråga som sagan inbju-
der till. I en utläsning kan man i stället ställa andra frågor. ”What do you have to
say, you seemingly innocent child’s tale of three little pigs and a wicked wolf, about
the culture that preserves and responds to you? … About the relations of the lighter
and the darker races? … About triadic patterns in human history? …”
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STEG ETT

Uppsatshandledningarna

I avhandlingens första steg presenterar jag mina läsningar av uppsatshand-
ledningarna. Avhandlingens syfte är att formulera meningar och i steg ett
formulerar jag ett antal meningar från handledningarna. Dessa kapitel är
snarast att betrakta som inläsningar – jag söker förstå handledningarna på
deras egna villkor. I de följande stegen jämför jag dessa meningar med an-
dra meningar genom utläsningar.

De meningar jag formulerar under läsningarna av handledningarna speg-
lar innehållet i samtliga handledningar men samtidigt döljer dessa meningar
många av de olikheter som handledningarna rymmer. Handledningarna är
på vissa sätt väldigt lika, medan de i andra avseenden uppvisar mycket
stora skillnader och avhandlingens syfte att formulera meningar visade sig
få till följd att handledningarnas likheter framträder i större utsträckning
än skillnaderna. Jag försökte då finna en strategi för att tydligare lyfta olik-
heterna. Det resulterade i en mängd detaljer som blev mer förvirrande än
klargörande.

I det läget frågade jag mig var jag såg viktiga skillnader. De meningar jag
formulerar genom mina läsningar i steg ett innefattar innehållet i samtliga
handledningar och speglar detta innehåll på ett övergripande sätt, trots
handledningarnas inbördes variation. Jag ser ingen anledning att formulera
olika meningar från olika handledningar utan variationerna är snarare va-
riationer inom de meningar jag formulerar. De meningar jag formulerar i
följande steg är meningar som (med ett undantag) inte överensstämmer med
meningarna från steg ett. Det jag ser som viktiga skillnader finns alltså inte
mellan handledningarna utan mellan handledningarna och övriga texter jag
läser. Jag återkommer dock nedan med en kort text kring några av de skill-
nader jag ser i handledningarna.

I kapitel 2 gör jag en första översiktlig presentation av handledningarna.
I de följande tre kapitlen redovisar jag mina läsningar av innehållet i dem. I
samtliga kapitel formulerar jag meningar.
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Meningsformulering i kapitel 3, 4 och 5
Kapitel 2 utgörs av en sammanställning av uppgifter som finns lätt tillgäng-
liga i varje bok varför jag inte beskriver mitt tillvägagångssätt. Följande tre
kapitel tillkom däremot genom en mer komplicerad forskningsprocess vil-
ken jag här beskriver.

Under en genomläsning av uppsatshandledningarna noterade jag vilka
frågor/ämnen/problem/teman som behandlas. Det blev ett antal kolumner i
en Excel-fil och en notering för vilket innehåll som behandlas i varje bok.
Allteftersom jag läste växte antalet kolumner och jag fick göra flera genom-
läsningar för att komplettera min tabell. När jag hade 21 kolumner och
funderade på om ”stil och genre” skulle bli nummer 22 eller om den var en
variant av ”språk – form” blev sorterandet ohanterligt.

Jag tolkade det allt större antalet kolumner som att jag vid det laget
kände mitt material så väl att jag började urskilja alltför många små nyan-
ser som ständigt motiverade nya kolumner. Olikheterna i det som jag först
sett som likheter framträdde allt tydligare men när jag började granska dessa
olikheter fann jag att de i de flesta fall inte var betydelsebärande i ett sam-
manhang där jag inte hade för avsikt att i detalj beskriva variationerna i
handledningarna.

Kolumnerna hade därmed fyllt sin funktion som forskningsverktyg ge-
nom att de hjälpt mig att lära känna böckernas innehåll men de blev ohan-
terliga som innehåll i avhandlingen. Jag började då sammanföra det inne-
håll jag funnit i större kategorier. Det blev tre kategorier som på ett övergri-
pande sätt omfattar uppsatshandledningarnas hela innehåll så som jag för-
står det. Jag hade en beredskap att låta dessa tre kategorier förändras under
det fortsatta arbetet, men jag fann det lämpligt att behålla dem och att låta
dem utgöra meningar om uppsatsskrivande från handledningarna. När jag
i dessa kapitel presenterar meningarna gör jag det genom att återvända till
mina ursprungliga Excel-kolumner och där hämta det som utgör underlag
för hur jag formulerar meningarna. De meningar jag formulerar är:

• Att skriva uppsats innebär att följa vissa regler (kapitel 3).

• Att skriva uppsats är att forska (kapitel 4).

• Uppsatser är ett utbildningsmoment (kapitel 5).

Meningarna är ett sätt för mig att kunna uttala mig om uppsatshandled-
ningarnas innehåll utan att uttala mig om de enskilda böckerna.

När jag presenterar meningarna blir det uppenbart att de överlappar var-
andra. Jag ser dem ändå som en användbar strategi att spegla uppsats-
handledningarnas innehåll. Överlappningen betyder dels att det är svårt att
på ett sammanfattande sätt helt fånga ett stort innehåll och dels visar
överlappningen på att dessa meningar tillsammans beskriver innehållet.
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Överlappningarna är inte tecken på att jag gjort fel utan de är ett tecken på
att uppsatsskrivande, som det beskrivs i böckerna, är en verksamhet som
består av olika moment med en inbördes relation

Innehållet i uppsatshandledningarna varierar naturligtvis och ingen bok
är den andra helt lik men den stora variationen består främst i olika kombi-
nationer av innehåll. Ingen bok har ett unikt innehåll på så vis att boken
handlar om något helt annat än de andra böckerna utan det är snarast så
att de flesta frågor jag nämner i steg ett tas upp av de flesta handledninga-
rna. Det är den speciella kombinationen av olika moment eller den sär-
skilda betoningen på något moment som särskiljer böckerna från varandra.
Det finns betydande skillnader i hur utförligt momenten behandlas och sär-
skilt för vissa moment gäller att det finns stora variationer i hur böckerna
ser på ett visst moment och vilka rekommendationer som ges.

Det är inte min avsikt att generalisera, alltså att på basis av många eller
de flesta handledningarna formulera en summering av innehållet. Inte hel-
ler är det min avsikt att låta det som många handledningar tar upp bli mera
viktigt än det som nämns av få. Jag söker i stället olika meningar, oavsett
hur många handledningar som representerar dem. Det visade sig alltså att
likheterna är större än skillnaderna och därför gav jag upp försöken att
undvika formuleringar som ”de flesta böckerna” och liknande. De flesta
handledningarna tar upp samma saker och därför formulerar jag texten så
att det blir synligt. Det känns fel att välja kvantitetsblinda termer och skriva
att ”det går att finna uppfattningen att det är viktigt att skriva noggranna
referenser” – när det faktiskt är så att samtliga böcker tar upp detta. Däre-
mot har jag vinnlagt mig om att söka upp avvikande exempel för att ändå
kunna visa på variationen i innehållet.

Vad lyfts fram och vad görs osynligt i mina läsningar?
Uppsatshandledningarna framstår, som sagt, genom mitt sätt att formulera
meningar som väldigt lika. Jag har flera gånger gått igenom handledningar-
na och kontrollerat att de meningar jag formulerar stöds av alla handled-
ningarna och jag har funnit att så är fallet. Men i andra avseenden är hand-
ledningarna väldigt olika och dessa olikheter lyfter jag inte fram eftersom
det skulle ta alltför stor plats och dra bort både min och läsarens koncen-
tration från det som jag vill lyfta fram. Jag vill ändå ge några kommentarer
kring några mer uppenbara skillnader.

En uppenbar skillnad är handledningarnas högst varierande omfång. Jag
har räknat antalet textsidor och inte räknat med de i vissa fall ganska många
blanka sidor som förekommer. De tre handledningar som har flest textsidor
omfattar över två hundra sidor (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, 261
sidor; Nyberg 2000, 237 sidor; Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/2001,
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218 sidor). De tre med lägst sidantal har färre än sextio sidor (Trost 2002,
57 sidor; Bjerstedt 1997, 58 sidor; Larsson & Norborg 1984/1997, 59 si-
dor).

Antalet referenser varierar också kraftigt: från två (Paulsson 1999) till
lite drygt hundra (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/2001, Nyberg 2000,
Rienecker & Jørgensen 2000/2002).

Det är ingen slump att de tre böckerna med flest källor också är de som
omfattar flest sidor – de är synnerligen informationsrika och tycks sträva
efter att ge en mångsidig bild av uppsatsskrivandets krav och villkor. Några
av böckerna har en mindre omfattande ambition, men det finns ingen gene-
rell koppling mellan tunn bok och tunt innehåll.

De flesta handledningarna fokuserar den skrivande studenten. Backman
(1998) utgår från rapporten och beskriver dess karakteristika. Bjerstedt
(1997) fokuserar regelverket i sin bok som primärt handlar om formalia.

Några handledningar handlar huvudsakligen om språk (ex Schött, Melin,
Strand & Moberg 1998). Widerberg (1994/1995) koncentrerar sig på de
personliga och psykologiska aspekterna av skrivande. Eriksson och
Wiedersheim-Paul (1991/2001) liksom Nyberg (2000) anger att deras
böcker kan läsas som helhet men också användas som uppslagsböcker. Lind-
holm (1999) liknar snarast en essä medan Rienecker och Jørgensen (2000/
2002) mer har karaktären av lärobok …

Flera av böckerna innehåller skämtsamma teckningar, lättsamma citat
och anekdoter i en omfattning som jag finner störande och svårbegripligt i
böcker om vetenskapligt skrivande, medan andra håller en saklig ton från
början till slut.

Andra skillnader mellan handledningarna framkommer genom citaten i
steg ett vilka ger en fingervisning om böckernas ”ton” och om innehåll som
inte framkommer i denna översiktliga beskrivning.
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KAPITEL 2

Uppsatshandledningarna – presentation

Det här kapitlet ägnas åt en första presentation av uppsatshandledningar-
na. Jag förtecknar de handledningar som utgör mitt urval, presenterar deras
målgrupper och ämnesmässiga bakgrund och gör avslutningsvis en första
analys av deras syften.

Avsikten med denna inledande presentation är tvåfaldig. Dels avser jag
att just presentera uppsatshandledningarna för läsaren för att ge en bak-
grund till följande kapitel. Dels fyller presentationen också rollen av uppar-
betning av några frågor som jag återkommer till längre fram.

Denna presentation är primärt en inläsning, en läsning på textens egna
villkor. Jag tar upp det som man vanligen vill veta när man stöter på en ny
bok: vad den handlar om, vem den vänder sig till och vem som har skrivit
den.

De uppsatshandledningar jag har valt ut har jag funnit genom att i Libris
(universitetsbibliotekens katalog) söka på ämnesordet ”uppsatsskrivning”
med utgivningsår 1995–2002 (se Bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning
av litteratursökningen.). Resultatet blev en mängd tämligen heterogena tit-
lar där de flesta var andra typer av publikationer än den jag sökte. Jag fann
texter som vänder sig till gymnasieelever, undersökningar om uppsatser och
uppsatser. Alla dessa sorterade jag bort liksom uppsatshandledningar som
uteslutande vänder sig till studenter inom ett enskilt ämne. Det som blev
mitt urval är 20 uppsatshandledningar vilka jag här presenterar.

• Backman, Jarl (1998): Rapporter och uppsatser.

• Bjerstedt, Åke (1997): Rapportens yttre dräkt. Några rekommenda-
tioner.

• Bjurwill, Christer (2001): A, B, C och D. Vägledning för studenter
som skriver akademiska uppsatser.

• Brunsson, Karin & Holmblad, Britta (1999): I klartext. Skrivbok för
studenter.

• Ehrlow, Torsten; Kjöllerström, Bengt & Lindström, Paul (1986/
1995): Att skriva uppsats.

• Ejvegård, Rolf (1993/2003): Vetenskaplig metod.
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• Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn (1991/2001): Att
utreda, forska och rapportera.

• Jarrick, Arne & Josephson, Olle (1988/1996): Från tanke till text.
En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter.

• Larsson, Hans Albin & Norborg, Lars-Arne (1984/1997): Att lyckas
med seminarieuppsatsen.

• Lindblad, Inga-Britt (1998): Uppsatsarbete. En kreativ process.

• Lindholm, Stig (1999): Forska och skriva – En liten vägledning.

• Nyberg, Rainer (2000): Skriv vetenskapliga uppsatser och avhand-
lingar med stöd av IT och Internet.

• Närvänen, Anna-Liisa (1999): När kvalitativa studier blir text.

• Paulsson, Ulf (1999): Uppsatser och rapporter – med eller utan upp-
dragsgivare.

• Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2000/2002): Att skriva en
bra uppsats.

• Schött, Kristina; Melin, Lars; Strand, Hans & Moberg, Bodil (1998):
Studentens skrivhandbok.

• Strömquist, Siv (1998/1999): Uppsatshandboken. Råd och regler för
utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

• Trost, Jan (1998/2002): Att skriva uppsats med akribi.

• Trost, Jan (2002): Att vara opponent.

• Widerberg, Karin (1994/1995): Att skriva vetenskapliga uppsatser.

Jag benämner ibland de böcker som utgör underlaget för min analys ”upp-
satshandledningarna”, i bestämd form. Det betyder inte att jag uttalar mig
om alla böcker i genren utan det ska läsas som en förkortning av det alltför
otympliga ”de uppsatshandledningar som ingår i mitt urval”. Jag använder
också den kortare formen ”handledningarna” och ibland även ”böckerna”
när jag vill variera mig och bedömer att det inte kan missförstås.

Uppsatshandledningar: för vem och av vem?
Uppsatshandledningarnas målgrupper beskrivs i termer av både utbildnings-
nivå och ämnestillhörighet. Det går därmed att utläsa något om vad den
tänkta läsaren studerar och på vilken nivå. Jag har valt att dessutom kom-
plettera den bilden genom en beskrivning av böckernas ämnesmässiga till-
hörighet eller ursprung. Det gör jag genom att redovisa både författarnas
ämnestillhörighet och böckernas ämnesursprung eftersom dessa båda be-
skrivningar ger en likartad men inte identisk bild.
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Läsarnas utbildningsnivå
Ett av mina urvalskriterier är att jag sökt handledningar som avser högsko-
lan och samtliga de böcker jag valt ut vänder sig därför till studenter inom
högskolans grundutbildning men flera av dem begränsar inte målgruppen
enbart till högskolan.

• Fyra handledningar anger enbart studenter i högskolans grundutbild-
ning som målgrupp (Ejvegård 1993/2003, Jarrick & Josephson 1988/
1996, Strömquist 1998/1999 och Widerberg 1994/1995).

• Övriga vänder sig dessutom till någon eller några av följande katego-
rier: gymnasieelever, forskarutbildningsstuderande, forskare och an-
dra som skriver rapporter i sitt arbete.

Jag skriver i avhandlingens första kapitel att uppsatshandledningarna, lik-
som forskningen om skrivande, betonar likheterna mellan olika typer av
vetenskapligt skrivande och avstår från att göra avgränsningar mellan skri-
vande på olika utbildningsnivåer. Detta är synligt i böckernas innehåll och
även, vilket här framgår, när den tänkta läsekretsens utbildningsnivå pre-
senteras.

Läsarnas ämnestillhörighet
I ungefär hälften av uppsatshandledningarna anges något om vad de tänkta
läsarna studerar. Vanligen anges det inte som specifika ämnen utan som
bredare beskrivningar, exempelvis samhällsvetenskap. Jag vill påminna om
att jag i mitt urval sorterat bort sådana böcker som uttalat vänder sig till
studenter inom något enstaka ämne men det är värt att påpeka att jag en-
dast fann ett fåtal sådana böcker. De flesta uppsatshandledningar har en
bred målgrupp vad gäller ämnestillhörighet.

• Tio av uppsatshandledningarna anger inte någon målgrupp i termer
av vilket eller vilka ämnen som de tänkta läsarna studerar (Bjurwill
2001, Brunsson & Holmblad 1999, Ehrlow, Kjöllerström & Lind-
ström 1986/1995, Jarrick & Josephson 1988/19961, Ejvegård 1993/
2003, Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/2001, Larsson & Nor-
borg 1984/1997, Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, Strömquist
1998/19992, Widerberg 1994/1995).

• Sex uppsatshandledningar vänder sig uttalat till studenter i ”alla”
ämnen inom den angivna utbildningsnivån (Lindholm 1999, Nyberg
2000, Paulsson 1999, Rienecker & Jørgensen 2000/2002, Trost 1998/
2002, Trost 2002).

• Två böcker anger studerande inom samhälls- och beteendevetenskap
som målgrupp (Bjerstedt 1997, Närvänen 1999).
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• En bok anger studerande inom samhälls-, beteende- och vårdveten-
skap som målgrupp (Backman 1998).

• Lindblad (1998, baksidan) ”vänder sig till universitetsstuderande
inom samhällskunskap och humaniora, i första hand till studenter
inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap”.

De flesta uppsatshandledningarna anger ingen ämnestillhörighet eller vän-
der sig uttalat till studenter inom alla ämnen, eller inom ett brett ämnesfält.
Jag uppfattar därför att de delar ett antagande om att det går att skriva om
uppsatsskrivande på ett generellt sätt som passar i många, eller rentav i alla
ämnen.

Jag förstår detta också som att handledningarna antar att det är tämligen
små skillnader mellan främst samhällsvetenskapens olika ämnen och att
gränsen mellan samhällsvetenskap, beteendevetenskap, humaniora och
vårdvetenskap är flytande i fråga om hur uppsatser ska skrivas. Däremot
tycks de se något skäl till att upprätthålla en gräns mellan dessa nämnda
områden och naturvetenskap, teknik, medicin, juridik och teologi eftersom
dessa aldrig omnämns. Detta väcker en fråga som förblir obesvarad: Be-
tyder ”alla” verkligen alla ämnen eller avses en outtalad avgränsning till
”alla inom samhällsvetenskap och humaniora”?

Författarnas ämnestillhörighet
De uppsatshandledningar som ingår i mitt urval är skrivna av 29 författare
och deras ämnestillhörighet fördelar sig enligt följande:

• Språkvetenskap (svenska, nordiska språk, danska och retorik), tio
författare:
Ehrlow, Holmblad3, Josephson, Jørgensen, Lindblad, Melin, Moberg,
Schött, Strand, Strömquist. Det enskilda ämne som representeras av
flest författare är svenska, med sex författare.

• Beteendevetenskap, nio författare:
Backman, Bjerstedt, Bjurwill, Lindholm, Nyberg, Närvänen, Rieneck-
er, Trost, Widerberg. Pedagogik är det näst största ämnet med fem
författare. Från psykologi kommer två och från sociologi tre förfat-
tare.

• Ekonomi, fyra författare:
Brunsson, Eriksson, Wiedersheim-Paul, Paulsson.

• Historia, tre författare:
Jarrick, Larsson, Norborg.

• Statsvetenskap:
Ejvegård.
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• Fysik:
Kjöllerström.

• Grafiker och typograf:
Lindström.

De flesta författarna har sin ämnestillhörighet inom språkvetenskap eller
beteendevetenskap. Ekonomi och historia är dock också väl representerade.

Uppsatshandledningarnas ämnesursprung
Om jag utgår från uppsatshandledningarna i stället för från författarna får
jag en likartad, men inte identisk, bild av vilka ämnen som representeras –
språkvetenskap och beteendevetenskap dominerar. Anledningen att jag får
en något annorlunda bild vid denna jämförelse är att en författare är repre-
senterad med två böcker (Trost) och flera böcker har mer än en författare.

• Språkvetenskap: Tio författare medverkar i sju handledningar. En är
skriven av fyra språkvetare. Fyra är skrivna av språkvetare tillsam-
mans med författare från andra ämnen. Två är ensamarbeten. Här
finns således ett stort samarbete mellan författare inom och utom
språkvetenskapen.

• Beteendevetenskap: Nio författare medverkar i tio handledningar.
Endast en av dessa är skriven i samarbete med en författare från en
annan vetenskaplig tillhörighet. Nio handledningar är ensamarbeten
och i jämförelse med språkvetarna är det en stark övervikt av ensam-
arbeten.

• Övriga ämnen är så små i mitt urval att det inte är av intresse att
sammanfatta dem på detta sätt.

I mitt urval har språkvetarna ständigt samarbetat med andra, inom och
utom den egna vetenskapliga tillhörigheten och de medverkar i sju böcker.
Beteendevetarna har däremot huvudsakligen varit ensamma författare och
de har skrivit tio handledningar. Det gör att de flesta böckerna i mitt urval
kommer från ett beteendevetenskapligt ämne trots att språkvetargruppen
består av en person mer än beteendevetarna.

I mitt urval finns endast en naturvetare och han skriver tillsammans med
en språkvetare och en grafiker-typograf. Naturvetenskap, teknik och medi-
cin är klart underrepresenterade. I mitt sökresultat där jag sorterat bort
böcker som vänder sig endast till ett ämne, fanns heller inga böcker inom
dessa ämnen.

När det gäller juridik och teologi finns inte heller några böcker i mitt
urval. Det finns dock i Libris åtminstone två böcker som uttalat vänder sig
enbart till juridikstuderande och en som vänder sig till religionsvetare men
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dessa är utanför mitt urval. Det finns knappast heller några uppsatshand-
ledningar inom humaniora, förutom språkvetenskap.

Uppsatshandledningarnas ursprungsland
Sjutton av uppsatshandledningarna är ursprungligen utgivna i Sverige på
svenska. Tre böcker kommer från våra grannländer.

Nyberg (2000) är ursprungligen utgiven i tre upplagor i Finland och jag
använder den fjärde upplagan som är utgiven i Sverige. Nyberg skriver dock
på svenska så det är inte fråga om någon översättning. Däremot är innehål-
let tänkt att passa i både Sverige och Finland. Dessa båda länders akade-
miska tradition skiljer sig åt på flera punkter, vilket framkommer och påta-
las i boken.

Rienecker och Jørgensen (2000/2002) är en översättning från danska och
Widerberg (1994/1995) är översatt från norska. Ingen av dessa böcker inne-
håller hänvisningar till akademiska system som skiljer sig från svenska för-
hållanden.

Sammanfattning: Uppsatshandledningarna har en
bred målgrupp inom samhällsvetenskap och humaniora
I detta avsnitt har jag beskrivit uppsatshandledningarnas ursprung och
målgrupper och jag sammanfattar här helt kort vad som framkommit hit-
tills. Sammanfattningen tar jag med till slutet av kapitlet där jag formulerar
den första meningen om uppsatsskrivande.

Den bild som träder fram är att beteendevetare och språkvetare skriver
handledningar för grundutbildningsstudenter och skribenter på flera olika
utbildningsnivåer oavsett disciplin. Uppsatshandledningarna anger breda
målgrupper i termer av utbildningsnivå och målgruppernas bredd accentu-
eras ytterligare i fråga om de tänka läsarnas ämnestillhörighet.

Majoriteten av böckerna vänder sig till studenter i grundutbildning och
till någon annan grupp av skribenter (gymnasieelever, forskarstuderande,
forskare eller andra som skriver i arbetet). Det är vanligt att målgruppen i
termer av ämnestillhörighet beskrivs som ”alla”.

De fyra handledningar som uttalat vänder sig enbart till studenter i hög-
skolan anger inte att de är avsedda att läsas inom något särskilt ämne, vil-
ket jag förstår som att de i princip vänder sig till alla. De som anger en
något smalare målgrupp (samhälls- och beteendevetenskap) anger flera
målgrupper i form av utbildningsnivå. Alla handledningar har därigenom
en uttalad ambition att bidra med ett innehåll som många olika läsare kan
tänkas ha nytta av.

Mitt urval är böcker som inteär ämnesspecifika så jag ska inte lägga
alltför stor vikt vid den breda målgruppen – jag finner på ett sätt det jag
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söker efter. Men bilden skulle inte ha blivit så mycket annorlunda om jag
tagit med även ämnesspecifika böcker eftersom de är så få (se Bilaga 1).

Det finns fyra vetenskapsområden i Sverige: Humanistisk–samhälls-
vetenskapligt, tekniskt, naturvetenskapligt och medicinskt. Alla uppsats-
handledningar i mitt urval hör hemma i det första vetenskapsområdet men
hela området täcks inte.

Uppsatshandledningar som komplement
Uppsatshandledningarna är skrivna för att bistå studenterna i deras skri-
vande och i detta avsnitt söker jag efter handledningarnas beskrivningar av
hur de kan bidra. Uppsatshandledningarna innehåller vanligen någon ex-
plicit formulering om varför boken är skriven, eller om vad den kan bidra
med. När jag sökt efter böckernas syften har jag letat efter direkta syftesfor-
muleringar, formuleringar där det uttrycks en förhoppning om att boken
ska bidra med något och formuleringar där det framkommer varför boken
behövs.

Uppsatshandledningarna uttrycker ett gemensamt syfte som handlar om
att de vill bidra med sådant som hjälper studenten att klara av den komplexa
uppgift det innebär att skriva en uppsats. Jag citerar en formulering som jag
uppfattar skulle kunna stå som förord i alla uppsatshandledningarna:

Det är min förhoppning att denna skrift ska kunna fungera som väg-
ledning i konsten att författa en vetenskaplig uppsats. Skriften bör
betraktas som ett viktigt komplement till undervisning i vetenskap-
ligt skrivande och till den handledning som varje uppsatsskrivande
student har rätt till (Lindblad 1998, s 8).

Handledningarna vill komplettera övrig undervisning och bistå med sådant
som den skrivande studenten kan behöva. Av syftesformuleringarna och av
det innehåll som böckerna presenterar drar jag slutsatsen att den hjälp stu-
denterna anses behöva främst är av tre slag. De behöver information om
vissa sakuppgifter och om själva skrivprocessen; arbetsinstruktioner samt
stödjande kommentarer för att orka slutföra uppgiften. Jag betraktar dessa
tre som olika moment i handledning. Dessa tre moment är i vissa fall möj-
liga att klart särskilja från varandra, men ofta finns det inte helt tydliga
gränser dem emellan. Under mina läsningar av böckerna kan jag ändå ur-
skilja att handledningarna vill bistå studenterna med just information, ar-
betsinstruktioner och stöd.

Jag ger i det följande en rad exempel på syftesformuleringar som jag
hämtar från uppsatshandledningarnas baksidestexter och inledande avsnitt
för att visa hur de uttrycker sin ambition att bistå studenterna. Min indel-
ning i tre handledningsmoment bygger, som jag redan påpekat, både på
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syftesformuleringarna och på böckernas hela innehåll. Jag vill ändå i detta
sammanhang lyfta fram just syftesformuleringarna genom ett antal citat för
att därigenom låta läsaren möta handledningarna utan omvägen via mig.
Det mötet blir kort och alls inte uttömmande, men tanken är ändå att läsa-
ren ska få ett intryck av böckernas ambitioner. Trots att jag i detta avsnitt
ger många exempel från handledningarna är det bara ett litet urval efter-
som nästan allt innehåll i handledningarna utgörs av information,
arbetsinstruktioner eller stöd.

Viljan att vägleda studenten genom uppsatsskrivandet är, som framgår
av citaten nedan, gemensam. De flesta böckerna erbjuder läsaren samtliga
tre moment – information, arbetsinstruktioner och stödjande kommentarer
– men de fördelar tyngdpunkten lite olika.

Information
Handledningarnas huvudinnehåll – i kvantitativ mening – utgörs av infor-
mation om olika sakfrågor. I kapitel 3 till 5 gör jag en fördjupad analys av
innehållet och i denna mer inledande presentation vill jag mera nämna att
den information som ges rör bland annat språkliga frågor, referensers ut-
formning, forskningsetik, vissa metodfrågor och informationssökning.

Syftesformuleringarna anger att handledningarna innehåller rekommen-
dationer och anvisningar om olika moment och att de kan användas som
uppslagsverk för de frågor studenten behöver veta mera om.

Många studerande och handledare känner ett behov av ett skriftligt
dokument med rekommendationer kring den yttre utformningen av
rapporter … I denna skrift ges ett antal sådana anvisningar (Bjerstedt
1997, s 5).

Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forsknings-
metoder och tekniker – intervju, observation, källkritik och enkät –
och förklarar centrala vetenskapliga begrepp – objektivitet, saklig-
het, reliabilitet, validitet, operationalisering. Vetenskaplig metod re-
dovisar konkreta anvisningar för utformandet av sammanfattning,
abstract och källförteckning. Boken innehåller även resonerande av-
snitt om vad handledning innebär, opposition på uppsatser och hur
betygsättning sker (Ejvegård 1993/2003, baksidestexten, s 15).

Skrivarglädjen ska bära fram uppsatsen, men även vikten av en kon-
tinuerlig arbetsinsats betonas. I det rika avsnittet om språklig ut-
formning ges många konkreta skrivråd och tips på hjälpmedel. Bo-
ken berör även uppsatsens seminariebehandling samt opponentens
och handledarens roller (Lindblad 1998, baksidestexten).

Den här boken vill vara ett stort stöd … Vi har skrivit den här boken
så att den kan användas på två sätt: som uppslagsbok för den som
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deltar i undersökningar och som handledning för den som lär sig
göra undersökningar i utbildning (Eriksson & Wiedersheim-Paul
1991/2001, s 7).

Arbetsinstruktioner
Arbetsinstruktioner utgör också en betydande del av handledningarnas inne-
håll. Det är instruktioner som ännu mer uttalat än informationen visar på
hur skrivandet ska gå till. Detta innehåll utgör också en form av stöd till
den skrivande studenten i och med att det på ett mycket tydligt sätt är
formulerat som instruktioner som kan följas. Dessa instruktioner tar ofta
formen av checklistor och övningsuppgifter. Deras funktion är att påminna
studenten om viktigt innehåll och viktiga moment som inte får glömmas
bort och dessutom beskrivs rutiner som kan hjälpa studenten att komma
igång med nya moment.

Arbetsinstruktionerna blir synliga i syftesformuleringarna genom en be-
toning av hur man ska göra när man skriver.

Det här är en bok som handlar om hur man söker, läser och skriver
vetenskapliga dokument. […] Med hopp om att Du bättre och effek-
tivare ska kunna söka, skriva och läsa rapporter och uppsatser på
vetenskaplig grund har denna bok tillkommit (Backman 1998, bak-
sidestexten, s 14).

[Boken] ger, konkreta råd om arbetsgång, materialsamling, plane-
ring, disposition liksom om uppställning och layout, både för ut-
skrift med dator och skrivmaskin (Ehrlow, Kjöllerström & Lindström
1986/1995, baksidestexten).

Den här boken är en vägledning i konsten att ordna tankarna till
text, närmare bestämt vetenskaplig text. Den handlar om hur du i
vetenskapliga texter kan – eller t o m ska – bygga upp meningar,
stycken, avsnitt och kapitel. Den handlar om hur du planerar, struk-
turerar, formulerar och skriver om (Jarrick & Josephson 1988/1996,
s 9).

Checklistor
Flera av böckerna ställer upp punktlistor, numrerade listor och checklistor
som tjänar som minneslistor för den skrivande studenten. Dessa listor inne-
fattar alla olika delar i uppsatsskrivandet och rör både övergripande frågor
och detaljer i den färdiga uppsatsen.

Backman (1998, s 140–145) ställer upp en rad punkter för granskning av
en uppsats eller en rapport. Han skriver inte när denna granskning kan
vara aktuell men jag förstår det som att han avser att de punkter han ställer
upp ska användas vid läsande av litteratur för skrivandet, inför en opposi-
tion eller som kontroll av den egna texten. Punkterna är uppdelade i två
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avdelningar, en för logisk och en för kommunikativ precision och det är
sammanlagt sjutton punkter med underfrågor. Jag exemplifierar med hans
punkt nr 1 (s 140):

1 Problemets relevans och betydelse

• Framgår det klart vilket problemet (frågeställningen) är?

• Motiveras problemet? Varför studeras det? För vem, när, var
och varför är det ett problem? Pseudoproblem?

• Uttrycker problemformuleringen en tydlig relation mellan två
eller flera begrepp (variabler)?

• Definieras och preciseras begreppen?

• Har problemet formulerats så, att involverade begrepp har,
eller åtminstone implicerar, empiriska referenser och pröv-
ningar?

• Är problemet ”besvarbart” och kan en ”lösning” av det tän-
kas tillföra ny kunskap – nu eller i en framtid?

Brunsson och Holmblad (1999, s 10) berättar i punktform när olika typer
av illustrationer (tabeller, foton, kartor, diagram etc) är lämpliga. De redo-
gör också för referatens funktion i en uppsats. De skriver att referat kan
användas för att:

• visa vilka dina utgångspunkter är

• visa att det problem du kommer att behandla är viktigt

• visa att det finns invändningar mot ett etablerat sätt att reso-
nera

• visa att din argumentation har stöd (Brunsson & Holmblad
1999, s 33).

Larsson och Norborg (1984/1997, s 62–63) ger läsaren ”några ord på vä-
gen”. Där formulerar de fem goda råd för studenten. Råden anges med
förklarande text men jag återger dem här endast i rubrikform:

• Börja skriva i tid!

• Notera så mycket som möjligt!

• Ta vara på tiden!

• Håll ögonen öppna!

• Kontakta dina medmänniskor!

Rienecker och Jørgensen (2000/2002) har genom hela boken ett antal
punktuppställningar över saker att göra, tänka på och kontrollera och dessa
rör olika delar av uppsatsskrivandet. Även Ehrlow, Kjöllerström och Lind-
ström (1986/1995) innehåller genomgående punktuppställningar och check-
listor som kan hjälpa studenterna att komma ihåg alla moment.
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Nyberg (2000, s 55) ger en översikt över hela arbetet i 23 steg. Detta i
avsikt att bryta ner den oöverstigliga uppgiften att skriva en hel uppsats i
mer lätthanterliga moment. Nyberg skriver att man i viss utsträckning rör
sig mellan dessa steg men att arbetet ändå i stort framskrider enligt hans
modell.

Övningsuppgifter
Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 56–57) formulerar början på me-
ningar som den skrivande studenten kan skriva färdigt. De kallar det ”plan
för uppsatser” och meningarna blir en presentation av uppsatsen. Jag cite-
rar ett urval av deras påbörjade meningar: ”Det är ett problem att … Det är
särskilt ett problem för … Jag ska därför … Jag kommer att undersöka
problemet på följande sätt … Några viktiga ord och begrepp är …”.

Bjurwill (2001, s 43–49) visar en övning som han använt i undervisning
och som läsaren uppmanas att göra. Övningen kallas ”kunskapens träd”
och den går ut på att ett antal begrepp ska definieras, ges en praktisk och en
personlig anknytning. De sexton begrepp som finns med i trädet/övningen
är: varaktighet, tillfällighet, determinism, indeterminism, idé, fenomen, idea-
lism, materialism, syntes, analys, rationalism, empirism, kreativitet, logik,
fenomenologi och positivism. Bjurwill skriver att övningen ska utformas
just som ett träd för att öppna för flera tankedimensioner än vad en lista
med ord att definiera skulle göra. Begreppen är ett antal ”nycklar” (s 49)
till annan kunskap.

Widerberg (1994/1995) använder genomgående olika övningar. Några
handlar om läsarens egna skrivvanor och arbetssätt, några handlar om skri-
vande i allmänhet och några handlar om den uppsats som läsaren är i färd
med att skriva. Ett exempel på övning som rör läsarens skrivvanor är en
tabell (s 30) där läsaren ska fylla i var, när, hur ofta och hur länge hon
skriver. På nästa rad i tabellen ska hon fylla i var, när, hur ofta och hur länge
hon skulle vilja skriva. En allmän skrivövning handlar om att pröva två
olika typer av igångsättningsskrivande (s 36). Widerberg presenterar två
uppgifter (som handlar om bilism) som läsaren ska utföra för att komma
fram till vilken metod som fungerar bäst. En annan skrivövning handlar om
att läsaren med hjälp av tankekartor ska fundera över varför uppsatsen ska
skrivas och för vem den skrivs (s 44).

I handledningarna påpekas att skrivande av en uppsats är ett omfattande
projekt och att det därför inte låter sig göras i ett svep, utan det är nödvän-
digt att bryta ner arbetet i mindre moment. Sammanfattningsvis ger därför
uppsatshandledningarnas arbetsinstruktioner intryck av att uppsats-
skrivande handlar om att beta av ett antal moment av olika slag och att
under arbetet lägga vikt vid detaljerna.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.5245



46

Stödjande kommentarer
De stödjande kommentarerna tar sig uttryck som uppmuntrande tillrop och
som berättelser ur levande livet där någon övervunnit sina svårigheter och
lyckats slutföra en skriftlig uppgift. Utöver dessa vanligen mycket personli-
ga tilltal ges också information om skrivkramp.

Skrivproblem beskrivs som så vanliga att de måste betraktas som en inte-
grerad del i skrivprocessen.

Alla drabbas någon gång av skrivkramp i bokstavlig eller bildlig
mening och det är något man får leva med (Trost 1998/2002, s 42).

Att skrivande under de rätta betingelserna kan vara både lustfyllt
och stimulerande det har vi alla upplevt, men samtidigt är det ett
faktum att många, ja faktiskt de flesta, ibland tycker att det är svårt
att skriva. Skälet till detta kan vara att de flesta också har en felaktig
bild av skrivandet … Att skriva är en process, från tanke till färdig
text (Strömquist 1998/1999, s 12).

Många studenter är rädda för att skriva uppsats. Rädslan handlar
inte så mycket om att man nu ska arbeta självständigt. Det känns
nog tvärtom skönt att – äntligen – få bestämma en del själv. Nej,
studenterna är många gånger rädda för själva skrivandet, till och
med för språket och orden. […] Men det är ingenting att vara rädd
för. Det finns hjälp. Här följer till att börja med några råd som hjäl-
per dig att komma igång med uppsatsskrivandet (Brunsson & Holm-
blad 1999, s 6, 7).

Vad du skall få här är bara några enkla jordnära svar på den fråga
som förmodligen är mest brännande för dig: hur bär jag mig egentli-
gen åt när jag skriver min seminarieuppsats (Larsson & Norborg
1984/1997, s 6)?

Jag använder ofta du-formen när jag skriver. Det är avsiktligt. Jag
tänker när jag skriver i första hand på dig som om du vore min egen
student som jag ska lära att skriva en bra vetenskaplig uppsats …
(Bjurwill 2001, s 10).

Någon skarp gräns mellan de uppmuntrande formuleringarna och infor-
mationen om skrivproblem finns inte utan det handlar mer om gradvis för-
skjutning. Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 75–84) är den bok som
behandlar skrivkramp mest utförligt och då tar uppmuntran formen av en
genomgång av olika skrivproblem.

Det måste nog anses som en allmänt förekommande och normal del
av större skrivarbeten att de inte hela tiden skrider framåt progres-
sivt, linjärt och snabbt […] Man vinner på att ha en viss tolerans
med att det kan förekomma timmar och dagar, kanske till och med
veckor då man inte kan skriva och kunna ge efter och tillåta sig själv
det, så att man kan använda tiden till något annat i tillit till att lusten
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och förmågan att skriva kommer tillbaka. Detta gäller särskilt om
det handlar om en stor text, som ett specialarbete eller en större av-
handling (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 76).

Vi kan med en gång slå fast att skrivkramp eller långvarig försening
med ett specialarbete inte – som en del tror – nödvändigtvis har nå-
got att göra med

• brist på intelligens …

• brist på material att skriva om …

• bristande ämneskunskaper … (Rienecker & Jørgensen 2000/
2002, s 78).

Rienecker och Jørgensen beskriver skrivkrampens varningssignaler, möjli-
ga orsaker och hur studenterna kan komma till rätta med den. De skriver
att studenterna själva kan lösa vissa problem, medan de behöver handleda-
rens hjälp för andra. De skriver också att skrivkrampen i några fall kan ha
psykologiska orsaker som kräver professionell hjälp i form av terapi.

Nyberg (2000) är skriven som svar på studenters frågor i anslutning till
uppsats- och avhandlingsskrivande. Han har samlat frågor som studenter
har ställt till honom genom åren, grupperat dem i övergripande teman och
besvarat dem. De flesta underrubrikerna i boken är följdriktigt formule-
rade som frågor. Denna disposition betonar bokens funktion att ge stöd
och hjälp till de skrivande genom att det är tydligt att den tillkommit uti-
från skrivande studenters frågor.

Uppmuntrande formuleringar och biografiska berättelser
I uppsatshandledningarna finns många avsnitt där författaren på olika sätt
försöker ingjuta hopp i den skrivande studenten. Boken kan utlova hjälp
och genom en tämligen kort och ”torr” formulering låta läsaren förstå att
skrivproblem är vanliga men att det finns hjälp att få.

Med hopp om att Du bättre och effektivare ska kunna söka, skriva
och läsa rapporter och uppsatser på vetenskaplig grund har denna
bok tillkommit (Backman 1998, s 14).

Vanligare är dock personliga formuleringar där författaren berättar något
från sina eller andras erfarenheter av skrivande. Dels förekommer korta
berättelser som visar att det går att övervinna de problem som uppstår.
Budskapet är: Andra har lyckats och då kan du också göra det. Dels före-
kommer också exempel på svåra situationer som kan uppstå. Dessa berät-
telser tycks finnas med både för att uppmuntra och för att visa att det är
”normalt” att det uppstår problem under forskningsprocessen med alla dess
delar men att problemen kan övervinnas.
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Till sist vill vi intyga att det lönar sig att reflektera över språket, att
peta i det och böka med det. Ju mer medveten du är om den språk-
liga formen i vid bemärkelse, desto lättare blir det att skriva – du
upptäcker alternativa uttryckssätt, precisare formuleringar, bättre
struktureringsmöjligheter. Arbetar du hårt kommer så småningom
skrivandets vånda att förbytas i formuleringsglädje (Jarrick & Jo-
sephson 1988/1996, s 12).

[Uppsatsen är] nog fortfarande den värsta stötestenen på vägen mot
en hägrande högskoleexamen. Tentor, både muntliga och skriftliga,
kan väl gå an, men att på egen hand nästan ur intet skapa en upp-
sats, tycks för många oöverstigligt. Man skjuter det hela framför sig,
månaderna går, inga poäng inkasseras, och en dag börjar kanske
studiemedelsekonomin trassla till sig.

Det är för dig som vill undvika att hamna i denna situation, eller
som befinner dig i den, som den här boken är skriven (Larsson &
Norborg 1984/1997, s 6).

Jag är säker på att mycket av den olust och ångest, som oftare än
gott är, kännetecknar forskning beror på att man inte förstår vad ens
initialsvårigheter egentligen är för något. ”Alla andra kan, men inte
jag. Det är något fel på mig.” Intet är så ömtåligt som en begynnelse
skrev Teilhard de Chardin en gång. Det gäller också forskningsbe-
gynnelser. Med vissa lyckliga undantagsfall är det normalt att ha svårt
att komma igång – och att avsluta. Det har många andra upplevt –
och överlevt! En del kan man lära av andra, en del får man lära av
sig själv. En lärdom är att man inte är onormal (Lindholm 1999,
s 51).

Ett exempel från min egen studietid vid Åbo Akademi. Under en fö-
reläsning ställde en av mina studiekamrater en fråga till en universi-
tetslektor som just höll på med sin doktorsavhandling. ”Vad krävs
det egentligen för att man ska klara av att doktorera?” Läraren tänkte
en liten stund, och sade sedan: ”Goda sittmuskler!”

Läraren sade ingenting om att man skall vara särskilt begåvad (Ny-
berg 2000, s 8).

• Larsson och Norborg (1984/1997, s 5–6) återger Sture Bolins berät-
telse om hur han som student år 1919 ålades att skriva uppsats om
romerska denarer. Han visste inte vad denarer var men han tog reda
på det, skrev en uppsats och blev så småningom professor i historia
med mynt som specialitet.

• Lindholm (1999) berättar i boken om sina egna olika erfarenheter av
forskning och skrivande. Han återkommer på flera ställen till sina
erfarenheter vid en resa till Chile där han var utvärderare för SIDA,
han skriver om annan forskning han genomfört, och om sin egen
skrivprocess – både hur den utvecklats över tid, vilka vanor han har
och boken innehåller också en beskrivning av hur just denna bok skrevs.
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• Widerberg (1994/1995, s 5) skriver att handledning får henne att
minnas sin egen ”avhandlingsmardröm”. Hon har arbetat fram ”tek-
niker, rutiner och råd” som kan motverka att flera får dela hennes
erfarenhet och det är dessa som ligger till grund för boken.

Stödet till studenterna utformas i en personlig ton där skrivproblemen fram-
ställs som en ”naturlig” del av skrivandet och inte som orsakade av någon
brist hos studenten. Den information som handledningarna uttrycker skul-
le kunna sammanfattas: ”Du är normal och om andra har klarat det så kan
du också göra det.” Detta budskap får stöd av en rad biografiska berättel-
ser om andra som haft svårigheter med skrivandet men som till slut lyckats.

Den komplementära uppgiften
Uppsatshandledningarna är inte avsedda att vara texter som står på egna
ben utan de ska betraktas som komplement till undervisning, handledning
och till annan litteratur med anknytning till uppsatsskrivande, exempelvis
böcker om vetenskapsteori och forskningsmetodik. Det framgår bland an-
nat av det citat som jag ovan lät stå som en gemensam syftesformulering för
alla uppsatshandledningarna:

Det är min förhoppning att denna skrift ska kunna fungera som väg-
ledning i konsten att författa en vetenskaplig uppsats. Skriften bör
betraktas som ett viktigt komplement till undervisning i vetenskap-
ligt skrivande och till den handledning som varje uppsatsskrivande
student har rätt till (Lindblad 1998, s 8).

Att handledningarna är att betrakta som komplement är en slutsats som jag
drar efter upprepade genomläsningar. Det finns knappast några längre text-
avsnitt som betonar att handledningarna kan utgöra ett komplement och
inte heller korta formuleringar som uttrycker det så tydligt som Lindblad
gör, utan det framkommer i korta hänvisningar.

I några fall ges en upplysning om att det kan finnas olika regler eller
föreskrifter vid olika institutioner avseende ett visst moment:

Dessutom bör du skaffa fram upplysningar om huruvida det finns
regler eller någon kutym för hur arbetsfördelningen skall se ut på
den institution, det universitet, där oppositionen ska ske (Trost 2002,
s 11).

Nedanstående citat får exemplifiera uppmaningen att ta del av annan litte-
ratur.

Det är ingen djupsinnig skrift du håller i handen. Intresserar du dig
för de kunskapsteoretiska grundproblemen eller för det senaste
paradigmbytet i ditt ämne får du leta någon annanstans (Larsson &
Norborg 1984/1997, s 6).
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Jarrick och Josephson (1988/1996, s 10) skriver om institutionens före-
skrifter och annan litteratur i ett sammanhang:

Grubblar du över dessa tekniska problem [noter, källhänvisningar,
litteraturförteckning m m] kan du gå till en sådan handledning eller
helt enkelt studera tekniken i en välskriven uppsats eller avhandling.
Konventionerna brukar skilja sig åt något mellan olika ämnen, ja
t o m mellan skilda institutioner inom samma ämne.

I vissa fall omnämns handledningarna också som komplement till handled-
ning och till studentsamarbete. I Rienecker och Jørgensen (2000/2002) äg-
nas ett längre textavsnitt åt handledning. I Eriksson och Wiedersheim-Paul
(1991/2001) finns ett antal gruppuppgifter och boken är tänkt att kunna
användas som underlag för gruppdiskussioner, och som en del i problemba-
serat lärande, kring skrivande.

Utöver en koppling till studiesammanhanget beskrivs ett par böcker dess-
utom som en länk mellan en vetenskaplig tradition eller praxis och den
skrivande studenten (Backman 1998, Bjerstedt 1997).

Inte i något fall framgår att boken är tänkt att ersätta läraren/handleda-
ren utan handledningarna är alltid tänkta att utgöra ett komplement till
undervisning och handledning. Samtidigt som jag hävdar handledningarnas
komplementära roll vill jag också problematisera den. Det är på ett sätt
uppenbart att uppsatshandledningarna är just komplement, men de beskri-
ver ändå hur skrivandet går till och hur en uppsats ska utformas med for-
muleringar som inte lämnar så stort utrymme åt konkurrerande uppfatt-
ningar. De tillfällen i texterna då undervisning, handledning, institutionens
regler eller samarbete med studiekamrater nämns är också i allmänhet
mycket korta omnämnanden. De säkra formuleringarna och de kortfattade
hänvisningarna till utbildningskontexten kan vara ett tecken på att hand-
ledningarna trots allt är tänkta att bistå studenterna på ett mer självstän-
digt sätt än vad vissa formuleringar antyder.

Mening: Handledningar som komplement för alla
I detta kapitel har jag sökt den information som uppsatshandledningarna
ger om sina syften och sitt innehåll genom inläsningar. Min avsikt har varit
att låta böckerna komma till tals – så långt det är möjligt i ett återberättan-
de av innehåll. Under min läsning av handledningarna har följande mening
om uppsatsskrivande tagit form:

• Böcker om uppsatsskrivande som vänder sig till breda målgrupper
och som innehåller information, arbetsinstruktioner och stöd, är ett
användbart komplement till annan litteratur, undervisning och hand-
ledning i samband med uppsatsskrivande.
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Uppsatshandledningarna fördelar tyngdpunkten mellan information, in-
struktioner och stöd på olika sätt, men i någon mån finns allt detta med i
alla böckerna. Likaså är det olika hur starkt böckernas komplementära roll
betonas, men ingen bok tar avstånd från den idén. Några handledningar
har en smalare målgrupp än ”alla” men ingen kan sägas ha en smal mål-
grupp.

Efter denna översiktliga presentation av handledningarna följer tre kapi-
tel där jag läser handledningarna mer ingående.
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Noter
1 Jarrick & Josephson (1988/1996) uttalar inte explicit någon målgrupp men bo-
ken tillkom ”på initiativ av samhällsvetenskapliga linjenämnden vid Stockholms
universitet” (s 7). Innehållet är dock inte uttryckligen riktat mot någon speciell
målgrupp.
2 Strömquist (1998/1999) uttalar inte explicit någon målgrupp men boken är till-
kommen på initiativ från språkvetenskapliga sektionsnämnden vid Uppsala univer-
sitet. I slutet av boken finns några avsnitt som vänder sig till studenter inom språk-
vetenskap. Boken kan möjligen vara tänkt huvudsakligen för studenter inom språk-
vetenskap, men innehållet är, förutom i slutet, neutralt vad gäller läsarens ämnes-
tillhörighet.
3 Holmblad har två ämnestillhörigheter, svenska och arkitektur. Jag redovisar henne
enbart som språkvetare eftersom arkitektur inte utgör något märkbart innehåll i
boken.
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KAPITEL 3

Att skriva uppsats innebär att följa regler

Uppsatshandledningarna nämner en rad områden där det finns regler som
ska följas av den som skriver uppsats. Jag har valt att presentera dem som:
språk, referenser, grafisk utformning, datoranvändning, informationssök-
ning, disposition och forskningsetiska principer.

Forskningens vetenskaplighet bedöms i rapporterna. Det är därför
givet att en rapport inte får skrivas hur som helst utan måste följa
vissa regler och uppfylla bestämda krav (Ejvegård 1993/2003, s 13).

Tanken med den här boken är att den ska förse dig med råd och
regler för ditt uppsatsskrivande oavsett nivå och ämnesområde
(Strömquist 1998/1999, s 9).

Många av uppsatshandledningarna tar upp alla de områden som jag räknar
in bland regler. Språkriktighet, referenshantering och disposition tas i en
eller annan form upp i alla tjugo handledningarna. Etik tas upp i alla utom
två. Grafisk utformning finns i femton böcker och datoranvändning i tret-
ton. Informationssökning tas upp minst ofta men det förekommer ändå i
elva böcker.

De regler som handledningarna ger är dels generella regler och dels reg-
ler för vetenskapligt skrivande.

Språk
Språk är ett av de tydligaste exemplen där handledningarna ställer upp reg-
ler som ska följas. Det är tydligt därför att det inom området faktiskt exis-
terar vissa regler men också därför att momentet ingår i alla uppsatshand-
ledningarna om än med stor variation i omfång och utförlighet. Det sam-
stämmiga budskapet i uppsatshandledningarna är att en uppsats ska vara
skriven på korrekt svenska.

Språk innefattar både allmänna språkriktighetsfrågor och vetenskapligt
språk. Det är inom språkriktighet som de tydligaste och mest generella reg-
lerna finns, medan reglerna för vetenskapligt språk öppnar för större varia-
tion. Det finns dock en överensstämmelse i böckerna om att uppsatser ska
skrivas på ett vetenskapligt språk. Det framkommer också i alla handled-
ningarna att studenten bör lägga vikt vid uppsatsens språk.
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En vetenskaplig forskares främsta verktyg är språket. Ingen forsk-
ning bedrivs utanför ett språk. De vetenskapliga rapporterna, upp-
satserna och böckerna är skrivna på något språk. Det första tecknet
på vetenskaplighet är därför språkriktighet i allt: grammatik, ordval,
stavning, interpunktion och avstavning (Ejvegård 1993/2003, s 167).

De flesta uppsatshandledningarna tar för givet att uppsatser skrivs på svens-
ka. Lindholm (1999, s 46–47) väcker frågan om vilket språk som ska an-
vändas, svenska eller engelska, men han lutar starkt åt att studenterna ska
skriva på sitt modersmål. Strömquist (1998/1999, s 9, se även s 100–123)
skriver ”om du skriver din uppsats på något annat språk än svenska …”.
Även för henne tycks normen vara att uppsatser skrivs på svenska, även om
det finns möjlighet att skriva på annat språk.

Språkriktighet – en allmän skrivfråga
Språkriktighet innefattar hur man skriver korrekt svenska och hur man
använder språket för att framföra det man vill framföra. Handledningarna
tar upp många språkfrågor som jag betraktar som allmänna. Jag ger här
exempel på några sådana frågor med referens till någon av handledningar-
na men inte till samtliga böcker som tar upp det nämnda innehållet.

• Hur förkortningar skrivs och används (Bjerstedt 1997, 46–47).

• Användningen av fasta uttryck som ”inte … utan, mellan … och,
varken … eller” (se exempelvis Brunsson & Holmblad 1999, s 54).
Fel: Tack vare missödet kom han för sent … Rätt: På grund av … (Rienecker &
Jørgensen 2000/2002, s 266).

• Grammatiska regler (subjektsregeln, satsradning) (Schött, Melin,
Strand & Moberg 1998, s 109–110, 111–112). Ett felaktigt och ett
korrekt exempel:
En dry Martini får sin styrka genom att reducera vermuthmängden. Drycken
blir helt förstörd genom att skaka i stället för att röra den. […]

Trött på all denna världens kolhydrater tog vegetarianen sitt liv vid kom-
posten bakom växthuset (Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 109, åter-
givna utan emfas).

• Stavning, avstavning och ordbildning. Svåra ord, särskrivning, tvek-
samma ordsammansättningar (exempel: starta upp; regeringsnivån;
metod eller metodik; system, systematik eller systemstruktur) (Bruns-
son & Holmblad 1999, s 42; Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/
2001, s 127).
Hur ord avstavas är en rent praktisk angelägenhet. Det gäller främst att ta hän-
syn till tydligheten, så att läsaren inte blir missledd genom en olämplig ord-
uppdelning. Korta tvåstaviga ord bör därför inte delas … (Ehrlow, Kjöllerström
& Lindström 1986/1995, s 49).
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• Hur olika tecken (skiljetecken, accenter, apostrofer, citattecken, pro-
centtecken etc) skrivs och används (Bjerstedt 1997, s 49–54).

• Hur meningar, stycken och avsnitt konstrueras. Välkonstruerade
meningar, stycken och avsnitt framhålls som medel för att göra tex-
ten begriplig och lättillgänglig för läsaren (Schött, Melin, Strand &
Moberg 1998, s 94).

Att dessa språkfrågor handlar om allmän språkriktighet understryks av vis-
sa av de exempel som handledningarna ger, som i citaten ovan om att blan-
da en dry Martini och om den olycklige vegetarianen. De båda kommer
från samma bok, men det är inte unikt för den.

I något fall är de språkliga instruktionerna mycket kortfattade:

Språket bör vara enkelt, felfritt, rakt på sak och flyta lätt (Paulsson
1999, s 61).

I flera av uppsatshandledningarna ges tips om lämpliga ordböcker och hand-
böcker som kan användas som komplement till bokens innehåll eller i stäl-
let för att boken tar upp dessa frågor. Svenska akademiens ordlista, Språk-
nämndens Svenska skrivregler och Svensk handordbok utgör ett slags stan-
dardlitteratur som nämns.

När det gäller språkriktighet finns det regler att följa. Språket förändras
visserligen och ibland kan det vara en poäng att medvetet bryta mot någon
regel men detta har inte så stor betydelse för språket i uppsatser då dessa
vanligen inte är rätt forum för språkligt nyskapande. Språkets regler för-
ändras så långsamt att vi vanligtvis kan ta reda på vad som är korrekt
språkbruk och följa det. Därav följer att uppsatshandledningarna kan for-
mulera tydliga språkregler och att dessa regler blir samstämmiga i böck-
erna.

Vetenskapligt skrivande
Språkfrågor som har betydelse för just vetenskapligt skrivande rör i första
hand språklig stil och handledningarnas råd varierar från mycket kortfatta-
de till att i princip fylla en hel bok (Jarrick & Josephson 1988/1996).

Det är ovanligt att handledningarna anger varför uppsatser ska skrivas i
en vetenskaplig stil, men det finns även sådana exempel:

Vetenskaplig stil handlar inte bara om att kommunicera genom språ-
ket utan genom terminologi och stil visar författaren sin kunskap
om och tillhörighet till ett vetenskapligt sammanhang (Närvänen
1999, s 76).
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Vanligast är kortare beskrivningar av vad som utmärker vetenskapligt språk.
Tydlighet, precision, korrekthet, koncentration och noggrannhet anges som
viktiga egenskaper för språket i en uppsats och en sådan beskrivning kan
också innefatta vad samtliga handledningar uttrycker. Dessa egenskaper
står ibland som den enda beskrivningen av vad vetenskaplig stil innebär
medan de andra gånger utgör överordnade kontrollpunkter för mer detalje-
rade beskrivningar. Jag inleder med två exempel på mindre detaljerade be-
skrivningar av vetenskapligt språk.

Det viktigaste är att texten är fri från motsägelser och är konsekvent
i användningen av termer, begrepp, förkortningar med mera (Bjurwill
2001, s 73).

Språket i en vetenskaplig uppsats skall i princip vara osynligt, det vill
säga det ska förmedla innehåll utan att märkas. Detta innebär att det
bör vara formellt, sakligt och språkligt korrekt. Det kännetecknas
dessutom av exakthet (precision), överskådlighet och koncentration.

Inom ramarna för dessa överordnade krav varierar det vetenskap-
liga språket från disciplin till disciplin och ibland även inom
disciplinerna, till exempel från universitet till universitet (Strömquist
1998/1999, s 19).

Utan närmare beskrivning konstaterar Strömquist att det finns olika vari-
anter av vetenskapligt språk vilket ytterligare utvecklas av Närvänen:

Det vetenskapliga skrivandets frihetsgrader i kvalitativ forskning
handlar om både form och innehåll. Gränserna för denna frihet sätts
i stort sett av publiken och av uppsatsens syfte. […] Det finns med
andra ord olika varianter av accepterat skrivande inom kvalitativ
forskning (Närvänen 1999, s 97, 99).

Jarrick och Josephson ger en något annorlunda förklaring till varför veten-
skapligt språk skiljer sig från andra genrer:

Att en utredning, en seminarieuppsats eller ett avhandlingskapitel
inte kan skrivas med samma språkbruk som ett personligt brev eller
en insändare i en kvällstidning är nog varje uppsatsskribent medve-
ten om. Det är en självklar följd av att den vetenskapliga texten skrivs
för en mycket speciell målgrupp och har ett mycket speciellt syfte:
att reda ut ett litet, väl avgränsat problem med hjälp av vetenskaplig
metod (Jarrick & Josephson 1988/1996, s 13).

Jarrick och Josephson beskriver därefter två vetenskapliga ”stilideal” (s 18):
tysk och engelsk stil. Engelsk stil utmärks av sin ”beskrivande stil” och en
”ledig samtalston” medan tysk stil är ”hypotesstyrd” och mer opersonlig i
tonen (s 19, emfaser borttagna). Det påpekas att de sällan eller aldrig före-
kommer renodlat utan de används i handledningen för att kontrastera två
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olika men möjliga skrivsätt. Denna beskrivning är lång och detaljerad och
illustreras med exempel och den är därför omöjlig för mig att återge här.

I fråga om vetenskaplig stil är det svårt, eller rent av omöjligt, att med
korta exempel ge en bild av vilket innehåll som uppsatshandledningarna
erbjuder – det är inte heller min avsikt. Det finns avsevärda skillnader i hur
noggrant frågorna behandlas och beroende på böckernas olika språkbruk –
som kanske ibland utgör exempel på hur uppsatsförfattaren bör skriva, och
andra gånger snarast är uppmaningar på ett icke vetenskapligt språk.
Handledningarna är inte heller överens om vad som utmärker ett veten-
skapligt språk utan det är olika vetenskapliga språk, i plural, som beskrivs.

Det blir tydligt för den läsare som läser mer än en uppsatshandledning
att det inte finns ett vetenskapligt språk utan flera accepterade stilar.
Flerfaldigheten är dock inte alltid tydlig i de enskilda handledningarna. Det
går dock vanligen att utläsa att författare har, åtminstone viss, valfrihet i
stilvalet eftersom ingen vetenskaplig stil beskrivs uttömmande. Frihets-
graderna är i det vetenskapliga språket alltid större än vad som är fallet
gällande de allmänna språkfrågorna.

Handledningarna presenterar sällan vetenskaplig stil med en direkt kopp-
ling till vilken metod som används eller till olika discipliners traditioner. Av
Närvänens beskrivning framgår att det kan finnas olika stilar knutna till en
och samma metod – de tre hon beskriver är stilvariationer inom etnografi.
Bjurwill (2001, s 73) påpekar att icke-empiriska undersökningar kräver ett
beskrivande språk. Strömquist (citatet tidigare i detta avsnitt) visar också
på att det finns olika stilkrav dock utan att närmare gå in på variationen.
Backman skriver om tre typer av rapporter (den traditionella rapporten,
den kvalitativa rapporten och översiktsrapporten) men det han skriver om
språk och stil är gemensamt för alla dessa.

Beskrivningarna av en eventuell koppling mellan metod eller disciplin
spänner alltså över hela fältet. Från Närvänens tre stilvarianter inom en
enda metod, till Backmans tre rapporter med ursprung i olika vetenskaps-
syn som täcks av en vetenskaplig språkstil.

Till det vetenskapliga språket hör också:

• Val av tempus och pronomen (Backman 1998, s 43).

• Krav på objektivitet, precision och begriplighet (Schött, Melin, Strand
& Moberg 1998, s 19; Jarrick & Josephson 1988/1996, s 23–31;
Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 243).

Dessa frågor behandlas i handledningarna i sammanhang där det är tydligt
att det handlar om vetenskapligt språk. Jag exemplifierar detta genom att
citera två handledningar om valet av pronomen. Alla som skriver måste
välja pronomen, men för vetenskapligt skrivande spelar kanske andra fak-
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torer in i valet än när det gäller att skriva brev, debattartiklar eller skönlit-
teratur.

Skriv jag när du redogör för dina egna uppfattningar och slutsatser.
Använd vi bara om ni är flera som skriver tillsammans (Schött, Melin,
Strand & Moberg 1998, s 33).

Denna korta uppmaning kan jämföras med en mer argumenterande text
som gör samma ställningstagande:

Det finns ett formord som vållar särskilda problem, nämligen det
som ibland måste användas för att beteckna uppsatsförfattaren.
Många drar sig för att använda jag. Hellre än att skriva ”jag har
delat in informanterna i två grupper” använder de en passiv-
konstruktion ”informanterna har delats in i två grupper” eller kan-
ske till och med ett vi, ”vi har delat in informanterna i två grupper”.

Nu finns det inga skäl att vara så rädd för jag. Det är faktiskt mer
informativt att använda jag och tala om vem som har gjort indel-
ningen av informanterna än att med en passivkonstruktion få det att
framstå som något som skett mer eller mindre automatiskt. Kravet
på att författaren inte får framträda i en vetenskaplig uppsats hand-
lar mer om att egna upplevelser och åsikter inte får luftas hur som
helst än om att jag är förbjudet. Många ”jag tycker” i en uppsats är
inte bra, men det är ”tycker” och inte ”jag” som det är fel på.

Att använda vi i stället för jag är att rekommendera bara när det
verkligen rör sig om vi, dvs flera författare. I annat fall gör vi lätt ett
beskäftigt intryck.

Ett annat personligt pronomen som du bör bruka med viss försik-
tighet är man. Det kan syfta på vad som helst, och ibland kan texten
börja glida; det första man syftar t ex på uppsatsförfattaren, det an-
dra på folk i allmänhet:

Om man sedan jämför ”vardagshandel” med veckosluts-
handel ser man att man är mer köptrogen sin närbutik när
man handlar på veckodagar än när man veckoslutshandlar.

Men ibland måste man använda man (Jarrick & Josephson 1988/
1996, s 89–90).

Båda citaten kan ställas mot ett tredje med ett mer motvilligt accepterande
av första person. I nedanstående citat förekommer ”man” i en av parente-
serna och det används också ofta i resten av boken. Detta tredje exempel
ger alltså något annorlunda rekommendationer än de båda övriga.

Det har länge varit en stark tradition att vetenskapliga rapporter for-
mulerats i tredje person och passiv form (”Man beslöt att två grup-
per skulle användas” eller ”Det utfördes genom slumpmässigt ur-
val”): En förändring tycks här emellertid vinna allt större terräng.
Där är det klart framgår, eller klart ska framgå, att det rör sig om
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författarens egna åsikter, tolkningar, spekulationer etc. – d.v.s. utsa-
gor av klart subjektiv karaktär – rekommenderas numera formule-
ring i första person (”jag”/”vi”). Detta inträffar ibland också i
procedurbeskrivningen (”För att introducera inflytandet av ovidkom-
mande variabler använde vi oss av en jämförelse.”). Ett konsekvent
användande av första person rekommenderas dock inte, då det ten-
derar att avlägsna läsaren från ämnet (Backman 1998, s 43).

I dessa tre citat knyts valet av pronomen dessutom till frågan om objektivi-
tet, precision och begriplighet genom påpekanden om att de avgöranden
som uppsatsförfattaren gör kan döljas eller lyftas genom olika sätt att for-
mulera beskrivningarna.

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.

Referenser
Referenser är, vid sidan av språk, det tydligaste området där regler ska föl-
jas. Det samstämmiga budskapet i uppsatshandledningarna är att det är
viktigt att referenserna hanteras på ett korrekt sätt. Referenser är dessutom
ett område där reglerna i princip bara gäller för vetenskapligt skrivande. I
vissa andra texttyper refereras också, men inte på samma rigorösa vis som
i vetenskapliga texter.

Referenshantering innefattar både regler för hur olika källor ska anges i
en litteraturförteckning och regler för refererat och citat i löpande text. Att
referera i löpande text är dessutom en fråga som har att göra med
forskningsetik och jag väljer att ta upp detta under rubriken ”Etiska princi-
per” nedan. Därmed begränsar jag huvudsakligen resonemangen i detta
avsnitt till hur hänvisningar till annan litteratur ska utformas i löpande text
(genom parenteser och fotnoter i texten) och i litteraturförteckningen.

De regler som finns inom detta område är inte entydiga. Det finns ett
antal olika system för att referera litteratur (se exempelvis Backman 1998
och Nyberg 2000). Harvardsystemet (kallas också författare-årtal-systemet
eller parentessystemet) är det som oftast presenteras i uppsatshandledningar-
na. Oxfordsystemet (eller fotnotsystemet) presenteras i några böcker medan
Vancouversystemet (med numrerade referenser) nämns mera sällan.

Uppsatshandledningarna är överens om att det är viktigt att man konse-
kvent följer det system man valt, men i de flesta böckerna framgår det inte
var man kan finna en fullständig förteckning över dessa regler. De flesta
uppsatshandledningarna ger endast några exempel och de täcker knappast
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in alla de typer av texter som kan förekomma i en uppsats. Några böcker
ger dock mer fullständiga beskrivningar (Backman 1998, Bjerstedt 1997,
Nyberg 2000, Rienecker & Jørgensen 2000/2002).1

Av uppsatshandledningarna framgår alltså att det finns olika system och
det system som oftast förespråkas är Harvardsystemet. Flera av uppsats-
handledningarna framställer det som att studenterna tämligen fritt kan välja
referenssystem (Närvänen 1999, s 59; Rienecker & Jørgensen 2000/2002,
s 150; Trost 2002, s 57). Ofta framkommer det dock att vissa system är
vanligare i vissa sammanhang och att institutionen kan ha synpunkter på
vilket system som ska gälla.2

Variationer inom ett och samma system uppmärksammas inte i texten
(möjligen med undantag för Bjerstedt 1997 men det är något otydligt även
där). Skillnaderna handlar om detaljer, men eftersom noggrannhet på denna
punkt framhålls så är detaljerna viktiga. Jag exemplifierar dessa skillnader
genom att förteckna en bok och en artikel i enlighet med de instruktioner
som ges i några av handledningarna. De två publikationerna lånar jag från
Trost (2002, s 82, 83). I första versionen står de så som Trost skriver dem.
I följande versioner har jag skrivit om dem enligt föreskrifterna från Bjerstedt
(1997, s 32, 36), Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 153, 275),
Närvänen (1999, s 107–108, 110–111), samt Brunsson och Holmblad
(1999, s 12–13). Dessa fem exempel är varianter av samma system, Harvard-
systemet, och ytterligare varianter går att finna i uppsatshandledningarna.

Addams, Jane, 1902. Democracy and Social Ethics, New York: Mac-
millan.

Addams, J. (1902). Democracy and social ethics. New York: Mac-
millan.

Addams, Jane (1902): Democracy and Social Ethics. New York,
Macmillan.

Addams, Jane, (1902), Democracy and Social Ethics. New York.

Addams, J (1902) Democracy and social ethics, New York: Mac-
millan

Trost, Jan, 1986. Statistically Nonrepresentative Strategic Sampling,
Qualitative Sociology, 9, s. 54–57.

Trost, J. (1986). Statistically nonrepresentative strategic sampling.
Qualitative Sociology, 9, 54–57.

Trost, Jan (1986): Statistically Nonrepresentative Strategic Sampling.
In: Qualitative Sociology. Vol 9 (1), s 54–57.

Trost, Jan, (1986), Statistically Nonrepresentative Strategic Samp-
ling, Qualitative Sociology. 9 (1986):1, pp. 54–57.

Trost, J (1986) ”Statistically Nonrepresentative Strategic Sampling”
i Qualitative Sociology, Vol. 9, s. 54–57
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Uppsatshandledningarnas oklarheter om vad som gäller i fråga om refe-
renshantering kan ses som ett utslag av att det inte finns några entydiga
regler. Detta görs dock inte till föremål för problematisering utan varje hand-
ledning presenterar sitt system som det rätta.3

Grafisk utformning
Några av uppsatshandledningarna ger råd angående grafisk utformning av
uppsatsen. ”Grafisk utformning” får här beteckna allt som rör uppsatsens
layout: marginaler, teckenstorlek, radavstånd, rubrikernas utformning, ta-
beller, diagram, titelsida, innehållsförteckning med mera.

De utförligaste råden finner man, inte överraskande i den bok som har
en grafiker och typograf som medförfattare: Ehrlow, Kjöllerström och Lind-
ström (1986/1995). Boken ägnar 21 sidor åt grafisk utformning plus ytter-
ligare tre sidor åt utformningen av de overheadbilder som eventuellt kan
behövas vid en presentation av uppsatsen. Några böcker behandlar inte alls
dessa frågor och andra gör det mer eller mindre utförligt. Bjurwill ägnar
några rader åt uppsatsens layout:

Här är variationsmöjligheterna stora och några tvång på en enhetlig
layout föreligger inte. Ett sätt, av flera andra, kan vara att använda
typsnittet Times (New Roman) 14 (12), 1 radavstånd, 2 cm margi-
nal, rak högermarginal. En rekommendation är att placera sidnumret
i mitten för att underlätta för dubbelsidig kopiering av färdigt arbete
där sidantalet är stort (100 sidor eller mer) (Bjurwill 2001, s 71).

Olika böcker ger olika råd om hur uppsatsen grafiskt ska utformas men de
är överens om orsaken till att dessa frågor alls tas upp. De uppsatshandled-
ningar som tar upp uppsatsens form gör det därför att det är en faktor som
påverkar läsningen. Det framhålls att en tydlig layout hjälper författaren
att presentera innehållet och gör texten tydligare och trevligare att läsa.

Formen kan hjälpa läsaren att minnas men den kan också stjälpa och
hindra hans läsning eller t o m få honom att avstå från att ta del av
textens budskap (Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995,
s 38).

Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 268) anger den grafiska formens
funktion i ett antal punkter:

Tillsammans ska layout och typografi

– stödja innehåll och struktur

– underlätta att hitta det väsentliga

– ge överblick och ordning – överskådlighet

– anvisa en läsordning
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– skilja textdelar med olika funktioner från varandra

– underlätta att slå upp

– göra texten snygg och inbjudande

Tabeller, figurer och illustrationer framställs som det tydligaste sättet att
presentera ett visst innehåll. Backman (1998, s 99, 101) skriver:

Jag vill här avslutningsvis framhålla, att tabeller och figurer oftast är
det mest komprimerade, ”ekonomiska” och samtidigt det mest
informationsrika sättet att redovisa resultat i en vetenskaplig rap-
port. […] Det finns emellertid i ”bläddra igenom”-situationen [när
man har ont om tid] tre ingredienser i den vetenskapliga rapporten
som ögat gärna stannar upp vid och uppehåller sig extra länge vid,
nämligen abstraktet, tabeller och figurer. Vi drar givetvis den omedel-
bara slutsatsen att lägga ner motsvarande extra omsorg och möda i
utformningen av dessa.

Sambandet mellan innehåll och form betonas alltså i flera uppsatshandled-
ningar. Men layoutråd kan också ges av praktiska skäl. Backman (1998,
s 44) anger att marginalerna måste vara tillräckligt breda för att uppsatsen
ska kunna häftas utan att texten blir oläslig. Sådana motiveringar är dock
ovanliga.

Med datorerna har var och en fått möjlighet att åstadkomma en tillta-
lande layout och detta är en förändring som skett under senare år. Datorn
har gjort att det arbete som tidigare endast kunde göras av professionella
grafiker och typografer nu kan göras av varje student. Detta är en tillgång,
men det är också en svårighet eftersom de flesta inte har den professionella
kunskap som underlättar arbetet och som låter skribenten producera en
tydlig layout. Resultatet kan lika gärna bli mer otydligt, vilket Bjerstedt
(1997, s 11) påpekar. Ehrlow, Kjöllerström och Lindström kom ut 1986/
1995 och den innehåller, förutom instruktioner kring layout på dator, ett
kort avsnitt som heter ”Att skriva med skrivmaskin” (s 64–65). Där presen-
terar de en layout som är anpassad för skrivmaskinens begränsade möjlig-
heter.

De råd som uppsatshandledningarna ger om uppsatsens grafiska utform-
ning är alltså samstämmiga avseende utformningens betydelse för att tyd-
liggöra innehållet men de skiljer sig åt i fråga om rekommendationer om
textstorlek, marginaler och annat. De tydliga kopplingar som handled-
ningarna gör mellan form och innehåll och det bakomliggande motivet att
göra texten möjlig att överblicka, läsarvänlig och informationsrik visar att
råden riktar sig till den som skriver vetenskaplig text.
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Datoranvändning
Datoranvändning innefattar kunskap om den grafiska utformningen men
uppsatshandledningarna tar också upp en del andra frågor som de beskri-
ver som kunskap om det redskap som datorn är. Bjerstedt uppmanar läsa-
ren att ta säkerhetskopior på arbetet (1997, s 119). Flera böcker uppmanar
läsaren att noga kontrollera avstavningen. Nyberg (2000) är den bok som
mest utförligt behandlar frågor om datorn som verktyg. Han ger råd inför
datorköp (s 29–30), han skriver, liksom Bjerstedt, om vikten av att ta säker-
hetskopior (s 71) och han skriver om skillnader i arbetssätt mellan att skri-
va för hand och att skriva på dator (s 71–72). Dessutom skriver han om
olika program för kalkyl, statistik och figurer (s 114). Flera andra böcker
nämner också statistisk bearbetning av data med dator.

De allmänna instruktionerna om datoranvändning (backup, inköpsråd
med mera) vänder sig inte särskilt till författare av vetenskaplig text utan är
just allmänna råd.

Informationssökning
Informationssökning kan ses som en variant av datoranvändning, men en
variant som jag ändå skiljer ut som ett eget område. Informationssökning
är, så som det beskrivs i handledningarna, nära kopplat till vetenskapligt
skrivande. Jag urskiljer tre olika ansatser för hur informationssökning be-
handlas i uppsatshandledningarna; omnämnande, utförliga instruktioner
och källkritik.

Det är fortfarande möjligt att gå runt bland bibliotekets hyllor och
bläddra i böcker, men den mesta informationssökningen sker idag med hjälp
av datorer. Datoriseringen av bibliotekens kataloger och databaser med
fulltextdokument gör att det finns ett närmast oändligt urval av texter att
tillgå. Den uppsatsskrivande studenten har alltid behövt söka litteratur, men
tidigare var möjligheterna mindre och inte i sig något som krävde mycket
kunskaper. Informationssökning uppmärksammas i några av handledningar-
na därför som ett nytt område som den uppsatsskrivande studenten måste
hantera.

Larsson och Norborg (1984/1997, 13–15) nämner olika söksätt utan att
egentligen närmare gå in på hur de ska användas. De nämner att studenten
kan få tips på vad som ska läsas från exempelvis handledaren, uppslags-
verk, referenslistor i andra texter och databaser.

Schött, Melin, Strand och Moberg (1998, s 62–69) har ett kapitel som
heter ”Materialinsamling och sovring”. I kapitlets ingress står: ”Det här
kapitlet handlar om hur man samlar information ur sitt eget minne …”
varpå följer en rad tips (bland annat nämns idéstorm, tankeskrivning, tanke-
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karta). Det står att litteraturläsning hör till forskningsprocessen och inte till
skrivprocessen varför det faller utanför bokens ram. Texten innehåller inte
heller någonting om litteratursökning men i en uppräkning står:

I forskningstexter behöver man ofta ha med: …Tidigare forskning är
det som andra forskare gjort som stöder det du vill säga eller som
direkt motsäger det. Undvik att ha med forskningsresultat som inte
har att göra med det du vill säga (s 68)!

Detta exempel, som jag placerar inom ansatsen omnämnande, är dock ett
undantag från övriga handledningar där det klart framgår att det är viktigt
att studenterna söker och använder annan litteratur.

Nyberg (2000, kap 14) ger i ett långt kapitel utförliga instruktioner om
informationssökning och i kapitlet behandlas även källkritik utförligt. Även
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, kap 4) avsätter ett längre ka-
pitel åt frågorna om var och hur studenterna kan finna olika typer av infor-
mation, när olika källor är lämpliga och tips på litteratur och hemsidor om
informationssökning och källkritik. I dessa båda handledningar samman-
förs alltså informationssökning och källkritik till mera sammanhängande
resonemang.

Nyberg påpekar att det är svårt att avgöra texters vetenskapliga kvalitet,
men uppsatsskribenten kan vanligen lita på att avhandlingar och skrifter
från universitetsinstitutioner håller god kvalitet. Han fortsätter:

Det blir svårare för en ovan forskare att avgöra huruvida en bok är
vetenskaplig ifall den inte hör till någon av de ovan nämnda grup-
perna. Det du då kan göra är att vid en första bläddring genom bo-
ken granska om den har följande fem ingredienser:

Författaren:

1 redovisar eller hänvisar till egen väl gjord forskning,

2 strävar till en saklig, vetenskaplig framställning,

3 använder källhänvisningar i texten eller noter,

4 har tillfogat en litteraturförteckning,

5 är forskare vid ett universitet eller en motsvarande institution
(Nyberg 2000, s 199).

Informationssökning beskrivs ibland fristående från källkritik (Lindblad
1998, s 17–19). Likaså förekommer avsnitt om källkritik fristående (Trost
1998/2002, s 65–69).

Ejvegård (1993/2003, s 20) skriver om källkritik som en fråga om att
bedöma författarens intressen och exemplifierar med att det finns under-
sökningar, beställda av Tobaksbolaget, som visar att tobak är oskadligt.
Han har dessutom ett längre avsnitt om källkritik (s 62–66) där han fram-
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håller flera olika bedömningskriterier för källor och påpekar olika källors
lämplighet för olika typer av studier.

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, s 32–35) skriver om käll-
kritik och kopplar det till resonemang om kritiskt och kreativt tänkande
som de förespråkar att studenten ska använda under hela arbetet med upp-
satsen. Källor, metoder, egna förgivettaganden och värderingar ska utsättas
för samma kritiska och kreativa granskning för att möjliggöra ett gott ve-
tenskapligt arbete.

Informationssökning tas upp i ungefär hälften av handledningarna och
det framställs då (möjligen med undantag av den redan nämnda boken
Schött, Melin, Strand och Moberg) som en betydelsefull del i uppsats-
skrivandet. Sökandet efter information beskrivs ibland som en teknisk fär-
dighet som ska behärskas och andra gånger som en aktivitet nära knuten
till källkritiska överväganden.

Disposition
Uppsatsens disposition är också ett område som uttalat rör vetenskapligt
skrivande. Det finns inga allmängiltiga regler för hur texter ska disponeras
utan olika regler och vanor gäller för olika texttyper. Dispositionen av ve-
tenskaplig text skiljer sig från disposition av andra texttyper.

Disposition kan betyda hur skribenten väljer att ordna sitt material inom
ett visst avsnitt och detta innehåll förekommer i ett fåtal böcker. Dispositions-
principer som nämns är: dialektisk, fri, emfatisk, kausal, komparativ, kon-
struktiv, kontrastiv, kronologisk, lineär, rumslig, tematisk och uppräknande
(Backman 1998, s 60–62; Jarrick & Josephson 1988/1996, s 49–56; Schött,
Melin, Strand & Moberg 1998, s 74–80). Dessa dispositionsprinciper är
mer allmängiltiga och kan komma till bruk även i icke vetenskapliga texter.
När handledningarna skriver om disposition är det dock vanligen inte dessa
principer som avses.

Med uppsatsens disposition avses vilket innehåll en uppsats ska ha och i
vilken ordning det ska förekomma. Uppsatshandledningarna redovisar i
regel detta som ett antal rubriker som ska ingå (inledning, bakgrund, pro-
blem, metod, resultat, diskussion).

Alla uppsatshandledningarna behandlar på något sätt frågan om dispo-
sition och alla utom fyra beskriver någon eller ett par modeller för uppsats-
ens disposition.

Det är intressant att notera, med tanke på att dessa böcker inte är skrivna
av naturvetare, att några författare påpekar att modellerna har sitt ursprung
i naturvetenskaplig forskning (exempelvis Strömquist 1998/1999, s 27).
Närvänen (1999, s 13–14, 41–43) problematiserar detta faktum och vill
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öppna för alternativ som bättre lämpar sig för kvalitativ forskning inom
samhälls- och beteendevetenskaperna.

Backman (1998) och Bjurwill (2001) framställer dispositionsmodeller
utan att problematisera dem. Ejvegård (1993/2003) och Paulsson (1999) är
något otydliga vad gäller huruvida en uppsats absolut måste följa en modell
eller om den endast är ett förslag. Övriga böcker ger förslag på en
dispositionsmodell som är just ett förslag att utgå ifrån och ändra vid be-
hov. Böckerna använder något olika termer och modellerna är inte helt iden-
tiska så det finns variationer i de instruktioner som ges. De är dock så pass
lika att jag mot bakgrund av att de framställs som ändringsbara förslag inte
finner skäl att här gå in och närmare jämföra dem.4

Ehrlow, Kjöllerström och Lindström (1986/1995) föreslår en uppsats-
disposition av traditionellt slag, men de för också resonemang kring en al-
ternativ modell som de benämner löpsedelsmodellen (s 19–21) där det som
är nytt, resultatet, redovisas först och där metod, teori och bakgrund ligger
sist i texten.

De fyra böcker som inte anger någon dispositionsmodell för ändå all-
männa resonemang kring formalia. Brunsson och Holmblad (1999, s 17)
skriver: ”Du bestämmer själv hur du ska disponera din uppsats.” Lindholm
(1999, s 50) skriver att forskning handlar om ett samspel mellan kreativitet
och regelföljande. Trost (2002) är den bok som skriver minst om disposi-
tion. Han skriver dock att rubriker ska vara innehållsrika och med det av-
ses att läsaren ska kunna få en överblick över uppsatsen genom att läsa
rubrikerna (s 62). Widerberg (1994/1995, s 46) skriver att ”formen varierar
med teoretisk inriktning och akademisk disciplin”. Hon rekommenderar
att studenterna studerar formen i olika texter och låter detta studium bli
underlag för studentens val av form.

Sammantaget finns en stor samstämmighet bland uppsatshandledningar-
na vad gäller uppsatsens disposition. De är överens om att en traditionell
disposition är en bra mall att utgå ifrån. Om den visar sig lämplig så ska
den följas, men om det finns skäl för att välja en annan disposition så är det
möjligt att göra det. Endast två böcker anger en modell utan att påpeka att
den är ett förslag.

Forskningsetiska principer
Etikfrågorna är komplexa genom att de berör många olika aspekter av upp-
satsskrivande. Jag har placerat detta innehåll i kapitlet om att följa regler
men det anknyter också till kapitel 4 och 5. Detta är ett område som defini-
tivt rör frågor om vetenskapligt skrivande och där inte alls samma princi-
per gäller för skrivande i allmänhet.
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Vissa böcker betonar uttryckligen hur viktiga de forskningsetiska princi-
perna är, medan andra betonar att studenten inte på något vis får fuska.
Uppsatshandledningarna tar upp många olika etiska frågor som har bety-
delse för uppsatsskrivande. Det är dock påfallande vanligt att de etiska frå-
gorna inte presenteras med egna rubriker eller annat som signalerar att det
handlar om etik, utan de dyker upp i korta formuleringar insprängt bland
annat innehåll.

Endast i två av uppsatshandledningarna har jag inte funnit några resone-
mang som jag hänför till etiska principer (Brunsson & Holmblad 1999,
Jarrick & Josephson 1988/1996). Språkfrågorna utgör det centrala inne-
hållet i dessa båda böcker och då ligger kanske inte de etiska resonemangen
så nära.

En gemensam nämnare för de aspekter av etik som jag här tar upp är
noggrannhet.

Noggrannhet och konsekvens är två hörnstenar i vetenskapligt ar-
bete. Ett par andra är klarhet och ärlighet (Trost 1998/2002, s 5).

Backman skriver om ett ärlighetskriterium som innebär att ”rapporten inte
utelämnar motsatta, kontroversiella, alternativa eller ’felaktiga’ teorier,
uppfattningar, utsagor, aspekter etc” (Backman 1998, s 64).

Litteraturanvändning kräver ett etiskt förhållningssätt och något som
ofta nämns i uppsatshandledningarna är att plagiat inte får förekomma.
Citat eller referat får heller inte användas så att de blir missvisande genom
att enstaka ord stryks eller en mening tas ur sitt sammanhang. Uppsats-
handledningarna tar också upp frågan om fusk och det är delvis en variant
av plagiat. Plagiat handlar om att skriva av vissa kortare passager utan att
redovisa källan. Fusk är att lägga fram någon annans arbete i sitt eget namn,
alltså att stjäla en hel uppsats eller delar av en uppsats. Ett annat sätt att
fuska är att ta för mycket hjälp av någon (se exempelvis Bjerstedt 1997, s 9,
20; Bjurwill 2001, s 28–33; Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995,
s 13; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 212).

Forskningsprocessen reser etiska frågor och det finns regler formulerade
för dessa, exempelvis HSFRs Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.5  Till forskningsprocessen hör både frågor
om vad forskare måste tänka på när undersökningar planeras och genom-
förs och hur man redovisar resultaten. Ärlighet i redovisningen eller tolk-
ningen (att inte lägga till eller dra ifrån något) är en aspekt i detta. Ytter-
ligare en aspekt handlar om att det är förbjudet att fabricera data (se exem-
pelvis Bjurwill 2001, s 35; Nyberg 2000, s 35–40).
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Ejvegård (1993/2003, s 141–149) har ett kapitel som heter ”Moral och etik
inom vetenskap. Forska eller fuska”. Där tar han upp etiska frågor ur flera
aspekter som direkt har med forskning och skrivande att göra (vilka under-
sökningar kan göras, forskares samhällsansvar, plagiat, fabricering, mani-
pulering av fakta, att få för mycket hjälp). Han diskuterar också etik ur ett
undervisningsperspektiv och skriver om hur fusk i samband med uppsats-
skrivande kan bekämpas i utbildningssituationen och han nämner även be-
tygsättning som en etisk fråga. Ejvegård är därmed den uppsatshandbok
som har den bredaste beskrivningen av etiska frågor i samband med upp-
satsskrivning.

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, 215–217, 235–236) skri-
ver en kort introduktion om etik i allmänhet och avslutar den med att nämna
att det finns etiska normer som rör forskning. De ger en litteraturreferens
(SOU 1999:46) och hänvisar till sin egen lista – över användbara länkar där
det finns en längre lista med hemsidor om etiska frågor. Många är
engelskspråkiga och de har en tyngdpunkt på business ethics även om det
också finns någon svensk sida om forskningsetik. Presentationen av forsk-
ningsetik är kortfattad och ryms i en mening:

Etik bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel
när det gäller mänskliga handlingar. Exempel på sådana normer är
att man ska avstå från mord, stöld, bedrägeri, förtal etc. […] Inom
allt fler områden utvecklas etiska normer som påverkar utredarens
och forskarens arbete, t ex när det gäller vem man får kontakta, vad
man kan intervjua om och hur man får sprida resultat (Eriksson &
Wiedersheim-Paul 1991/2001, s 216, 217).

Lindholms (1999) formuleringar tar för givet att etiska normer finns och
att de ska följas. Han ger exempel från sin egen forskning där han utan att
nämna termen etik skriver om mötet mellan honom, den rike västerlän-
ningen och människor i slum och fattigdom och han frågar hur man beva-
rar sin anständighet (s 29). Han skriver också att man har att ta hänsyn till
”etiska, tekniska och andra skäl” (s 32) i valet av forskningsmetod. Lind-
holm tar också upp förhållandet mellan handledare och handledd (i del II)
och påpekar bland annat att den är en hierarkisk relation med ett ojämlikt
maktförhållande. Detta är en etisk fråga av ett slag som är nära knutet till
att skrivandet pågår i en utbildningssituation.

Närvänen (1999, kap 4) behandlar de etiska frågorna ganska utförligt.
Hon skriver om plagiat, en etisk fråga som rör hur skribenter hanterar refe-
renser och citat. Dessutom beskriver hon några etiska problem som en fors-
kare kan ställas inför. Hon refererar HSFRs etiska regler och ytterligare tre
texter om forskningsetik.
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Paulsson (1999, s 23) skriver om uppsatser som skrivs med en extern
uppdragsgivare – ett företag. Ibland har uppdragsgivaren önskemål om se-
kretess. Detta är exempel på en etisk frågeställning även om Paulsson inte
använder ordet etik. Några andra etiska frågor behandlar han inte.

Många olika etiska frågor lyfts alltså fram i uppsatshandledningarna och
vikten av noggrannhet under uppsatsarbetet betonas i alla. Ofta förs dessa
resonemang undanskymt, insprängt i annan text, utan att rubriken pekar
ut att det handlar om forskningsetik.

Mening: Att skriva uppsats innebär att följa vissa regler
• Att skriva uppsats innebär att följa vissa regler. Dessa regler handlar

primärt om sådant som rör vetenskapligt skrivande: vetenskaplig stil,
referenser, informationssökning, disposition och forskningsetiska
principer. Utöver dessa vetenskapligt relaterade regler utgör språk-
riktighet ett betydande inslag.

Att de flesta av dessa frågor tas upp i de flesta handledningarna tyder på en
samstämmighet i uppfattningen om att dessa regler är viktiga för uppsats-
skrivande studenter att känna till. I vissa fall ges motsägelsefulla råd i hand-
ledningarna och det är stor variation i hur stort utrymme olika regler får i
olika handledningar. Gemensamt är dock handledningarnas betoning av att
det är viktigt att reglerna följs.

Kommentarer och konsekvenser
Handledningarna täcker ett brett spektrum av regler och tyngdpunkten lig-
ger på regler som rör vetenskapligt skrivande. Det framkommer tydligt i
handledningarna att vetenskapligt skrivande skiljer sig från annat skrivan-
de. I några fall framkommer också att det finns olika variationer av veten-
skapligt skrivande. Däremot är det tveksamt om innehållet är sådant att
studenterna efter studium av böckerna kan lära sig att skriva en vetenskap-
ligt accepterad text. Reglerna framställs ofta som mer entydiga och fasta än
vad de är, och instruktionerna är – och det gäller samtliga de områden jag
har redovisat – långt ifrån uttömmande.

Jag saknar resonemang om varifrån reglerna kommer och vilken funk-
tion de har i vetenskapligt skrivande. Reglerna framställs som neutrala och
i princip omöjliga att frångå eller förändra, som något som bara finns. I
anslutning till att vissa etiska frågor tas upp framskymtar det dock vid nå-
got tillfälle att reglerna är uppkomna för att skydda andra och att det där-
för finns en anledning till att de finns och ska följas.
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Jag skriver inledningsvis att de regler som uppsatshandledningarna anger
gäller skrivande i allmänhet och vetenskapligt skrivande. De flesta frågor
som behandlas rör det vetenskapliga skrivandet.

• Allmänna regler: språk (språkriktighet) och datoranvändning.

• Vetenskapligt skrivande: språk (vetenskaplig stil), referenser, grafisk
utformning, informationssökning, disposition och forskningsetiska
principer.

Jag ifrågasätter nyttan av att i böcker som vänder sig uppsatsskrivande stu-
denter inom högre utbildning ta upp frågor som inte specifikt handlar om
just uppsatsskrivande inom högre utbildning. Frågorna om språkriktighet
behandlas långt ifrån uttömmande och det framgår inte varför de aspekter
som tas upp valts ut och annat utelämnas. Inte heller behandlas frågorna
om datoranvändning uttömmande. Detta innehåll och den kortfattade och
ytliga behandling de får rimmar illa med de krav som ställs på hur studen-
terna ska skriva.7

De olika frågor om vetenskapligt skrivande som handledningarna tar
upp bedömer jag vara centrala för uppsatsskrivande – det är frågor som
alla som skriver vetenskaplig text förhåller sig till. Det problem jag ser är
att svaren på frågorna är mindre säkra än vad de framställs i handledninga-
rna. Som forskare förhåller vi oss olika till dessa frågor bland annat bero-
ende på ämne, teoretiska ställningstaganden och den aktuella undersök-
ningen och dessa skillnader finns därmed också inom högskolans utbild-
ningar. Dessa skillnader problematiseras i liten utsträckning i handledningar-
na, eller inte alls, vilket blir extra besvärande med tanke på de breda mål-
grupper som anges.

En konsekvens av meningen uppsatsskrivande som regelföljande kan vara
att studenter uppfattar uppsatsskrivandet som kringgärdat av en rad före-
skrifter som inte motiveras och som därmed inte framstår som menings-
fulla. Handledarens uppgift riskerar att reduceras till kontrollant av att reg-
lerna följs. Det är dock möjligt att man i en utbildning kan påbörja en
diskussion utifrån handledningarna om hur vetenskap skrivs och därmed
använda dem till ett resonemang om hur studenterna ska skriva i den aktu-
ella kursen. Handledningarnas ambitioner att bistå studenterna sträcker sig
långt, vilket jag påpekade i förra kapitlet, men jag ställer mig tveksam till
att studenter med hjälp av handledningarnas råd, mer eller mindre själv-
ständigt, kan slutföra en uppsats.
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Noter
1 Det finns, vad jag känner till, inte några fullständiga manualer där dessa system
presenteras under just dessa namn (Harvard, Oxford och Vancouver) och det är för
mig oklart varifrån dessa benämningar kommer. Det finns manualer, men de har
andra beteckningar än de jag här nämnt. En som ofta används inom samhällsveten-
skap är Publication Manual of the American Psychological Association, vanligen
förkortat APA. Det system för referenser som där beskrivs är en sorts Harvard-
system. Oxfordsystemet finns redovisat bland annat i The Chicago Manual of Style.
Dessutom finns MLA Handbook for Writers of Research Papers (1977/2003), utgi-
ven av Modern Language Association, som enligt egen utsaga främst används inom
humaniora. Se Hacker (u å) för en lättillgänglig översikt över dessa system.
2 Den frihet i val av system som böckerna antyder tror jag inte heller är i enlighet
med praxis. Jag har inte undersökt detta systematiskt men mina kontakter med
lärare vid andra institutioner och med studenter som skrivit vid flera institutioner
visar snarare på att det vanligaste är att studenten åläggs att följa institutionens
modell.
3 Jag har gjort en analys av hur handledningarna refererar sina källor. Jag har inte
tagit med den i texten eftersom den är lång och inte central för avhandlingen. Jag
ser dock att det är påfallande vanligt att handledningarna inte refererar i enlighet
med de instruktioner som ges till studenterna. Det förekommer många lösryckta
citat utan tydlig koppling till innehållet. Många citat tycks ha funktionen att lätta
upp texten och funktionen blir då likartad den som de många illustrationerna har.
Inte alla handledningar omfattas av denna kritik, men kanske alltför många.
4 När referenser ska förtecknas betonas vikten av noggrannhet och då blir även små
skillnader i instruktionerna betydelsefulla varför jag valde att redovisa den frågan
mer i detalj. Här blir inte skillnaderna mellan böckerna i sig något problem efter-
som modellerna inte framställs som något som strikt ska följas.
5 HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har ersatts av
Vetenskapsrådet och dess ämnesråd för humaniora och samhällvetenskap. Texten
om etiska principer är dock antagen av HSFR, men den återfinns numera på
Vetenskapsrådets hemsida.
6 God sed i forskningen från Kommittén om forskningsetik.
7 Det finns handböcker och ordböcker från Svenska akademien och Svenska
språknämnden, vilka kan anses ha en officiell status som vägledningar i svenska
språket. Här kan nämnas Svenska akademiens ordlista och Svenska språknämndens
skrivregler. Svensk handordbok har numera ersatts av Svenskt språkbruk. Dess-
utom finns Svenska akademiens språklära. Svenskt språkbruk är lite dyrare, men
de övriga tre är överkomliga i pris. De uppsatshandledningar som innehåller mycket
om språkriktighet ger mindre information än dessa böcker medan priset per bok är
ungefär detsamma. Det är alltså inte så att de ”officiella” skrifterna är stora dyra
böcker som ingen student har råd med och att det av den anledningen finns behov
av kortare och billigare versioner.
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KAPITEL 4

Att skriva uppsats är att forska

I uppsatshandledningarna framstår det närmast som självklart att uppsats-
skrivande är att betrakta som forskning och att den stora skillnaden mellan
att skriva uppsats och att skriva avhandling eller andra typer av vetenskap-
liga texter är en gradskillnad, en skillnad i krav på fördjupning, och inte en
artskillnad. Uppsatshandledningarna handlar i första hand om skrivande –
inte om forskning, men det är tydligt att det är forskning som ska doku-
menteras i uppsatserna och det skrivande som böckerna tar upp är därför
vetenskapligt skrivande.

Att uppsatsskrivande beskrivs som en forskningsaktivitet blir också syn-
ligt i min genomgång av de regler de skrivande har att följa genom att de
flesta typerna av regler rör sådant som gäller vetenskapligt skrivande och
inte skrivande i allmänhet. Dock blir regelgranskningen något motsägelse-
full eftersom en stor del av handledningarnas innehåll rör språkriktighet
och de därmed inte enbart fokuserar vetenskapligt skrivande.

Ett par citat får exemplifiera hur uppsatser beskrivs som forskning. Föl-
jande citat finns i ett sammanhang som handlar om att studenten vid
uppsatsskrivandet ska använda ”en vetenskaplig arbetsmetodik” (s 12):

Det viktigaste syftet med en vetenskaplig framställning är att för-
medla relevant och välstrukturerad information inom ett ämnesom-
råde. Budskapet kan bestå av nya opublicerade forskningsrön som
jämförs med tidigare resultat, eller av en ren forskningsöversikt där
de viktigaste forskningsresultaten inom området sammanställs, ana-
lyseras och värderas (Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995,
s 13).

En annan handledning anger att uppsatsen är forskning genom att den ska
föra en vetenskaplig diskussion, den ska vara teoretiskt förankrad och den
ska redovisa någon empiri. Dessutom ska uppsatsen skrivas inom en veten-
skaplig form.

Huvudsyftet med uppsatsarbetet kan delas upp i två delmål, ett teo-
retiskt och analytiskt … samt ett praktiskt och hantverksmässigt … I
det första delmålet är syftet att lära sig att penetrera och föra en
vetenskaplig diskussion kring ett avgränsat forskningsproblem … Det
första delmålet syftar till att uppnå balans mellan en teoretisk för-
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ankring och en empirisk del med resultat, analys och tolkning …
Tanken med det andra delmålet är att den vetenskapliga uppsatsens
struktur och form ska underlätta för skribenter att presentera stoffet
och hålla ihop innehållet, visa på samband och därmed lyfta fram
den röda tråden i framställningen … Målet med uppsatsarbetet är
att de studerande på B-, C- och D-nivå ska kunna använda sig av
formen på ett ändamålsenligt sätt för att föra fram delvis ny kunskap
i form av empiriska resultat, tolkningar och resonemang (Lindblad
1998, s 10–11).1

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, s 181–203) gör en översikt
över vetenskapens historia från antiken till våra dagar. Det är ett innehåll
som inte har någon motsvarighet i någon annan av handledningarna. Jag
läser det som ett sätt att koppla studenternas uppsatsskrivande till all den
forskning som pågår och har pågått inom vetenskapens ram.2

I många handledningar betonas (se längre fram i kapitlet under rubriken
Skrivprocessen) vikten av att skriva hela tiden och då pågår skrivande och
forskning parallellt och med ömsesidig påverkan. Sambandet mellan forsk-
ning och skrivande finns alltså närvarande i uppsatshandledningarna men
tyngdpunkten ligger på skrivandet.

Likheter mellan olika nivåer
I kapitel 2 påpekar jag de breda målgrupperna i termer av läsarnas tänkta
utbildningsnivå. Förutom studenter i grundutbildning vänder sig böckerna
ofta till någon annan målgrupp: gymnasieelever, forskarstuderande, forskare
och andra som skriver rapporter i sitt arbete. Av detta drar jag slutsatsen att
ett antagande i många av böckerna är att det som gäller för forskning och
skrivande inom en nivå i stort sett är giltigt även på andra nivåer.

Boken är avsedd för studerande på alla nivåer inom samhälls- och
beteendevetenskapliga ämnen. Den vänder sig även till forskare och
andra som behöver vägledning vid utformningen av vetenskapliga
texter (Bjerstedt 1997, baksidan).

I följande citat förflyttar sig boken från ”allt vetenskapligt skrivande” till
”uppsatsen” utan något påpekande av skillnader och det är ett vanligt för-
hållningssätt. (De tre punkterna i citatet ersätter en hänvisning till ett tidi-
gare kapitel i boken. Någon text är alltså inte utelämnad.)

I allt vetenskapligt skrivande är det av största vikt att redovisa de
källor, referenser, som det skrivna bygger på … Orsaken är att ny
forskning bidrar till kunskapsbyggande, dvs tar sin utgångspunkt i
och kompletterar tidigare forskning, och den kumulativiteten bör vara
genomskinlig för varje läsare av uppsatsen (Lindblad 1998, s 37).
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Det finns dock skillnader mellan skrivande på olika nivåer och de påpekas
också i flera fall. I två handledningar görs detta genom att en del i respekti-
ve bok särskilt vänder sig till studerande på en viss nivå, medan resten av
innehållet är gemensamt. Lindholm (1999) vänder sig till grundutbildnings-
studenter på C- och D-nivå och till forskarstuderande. Större delen av bo-
ken är gemensam för båda målgrupperna, men ett avsnitt om handlednings-
processen (s 59–71) är skrivet för doktorander. Larsson och Norborg (1984/
1997) anger målgruppen grundutbildningsstudenter och gymnasieelever. Ett
kort kapitel är riktat till gymnasieeleverna (s 56–61) och där hänvisas till de
delar av texten som för övrigt är aktuella.

Likheterna mellan forskning på olika utbildningsnivåer betonas genom
att uppsatser, artiklar och avhandlingar omnämns som variationer av ve-
tenskaplig text, snarare än som olika typer av texter. I detta sammanhang
blir det ett tecken på att studenter förväntas bedriva forskning, genom att
deras verksamhet likställs med forskarens.

Backman (1998, s 17) redovisar olika typer av publikationer; artiklar,
forskningsrapporter, uppsatser, populärvetenskapliga texter. Han skriver att
en viktig skillnad mellan dessa är hur noga texten granskas innan den pu-
bliceras. Likheten mellan olika texter finns närvarande genom att de
omskrivs i ett sammanhang och skillnaden mellan olika vetenskapliga tex-
ter blir här en fråga om vilken granskning som föregått publiceringen. Däri-
genom återknyts resonemanget också till frågan om källkritik där veten-
skapliga publikationer från ”högre” nivåer är godkända som källor, men
där uppsatser utgör ett mer tveksamt underlag för andra uppsatser. Återi-
gen understryks att uppsatser är vetenskapliga texter – men med lägre krav.

Uppsatserna utgör ett område där forskning och utbildning ligger nära
varandra och kanske också möts. Närheten påpekas i flera av uppsats-
handledningarna. Innehållsligt förväntas författare av uppsatser och exem-
pelvis avhandlingar utföra och redovisa ”samma” saker, om än med olika
krav på fördjupning, teorianvändning och stringens.

Regler
Att skriva uppsats innebär enligt handledningarna att följa vissa regler (ka-
pitel 3). Merparten av de områden där det finns regler rör forskningsverk-
samhet och inte skrivande i allmänhet. De textavsnitten kunde alltså lika
gärna ha placerats här. Regler som behandlas och som uttalat rör veten-
skapligt skrivande är: språk (vetenskaplig stil), referenser, informationssök-
ning, disposition och forskningsetiska principer. Av handledningarna fram-
går att dessa regler styr den vetenskapliga verksamheten och att samma
regler gäller oavsett vem som forskar – en student eller en etablerad forska-
re.
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Forskningsprocessen
Uppsatshandledningarna behandlar i första hand skrivande och inte forsk-
ning men ibland förekommer ändå beskrivningar av forskningsprocessen. I
vissa moment sammanfaller dock skrivande och forskning och dessutom
förekommer en del innehåll som rör forskningen. Det är dock ganska få
frågor som berörs och de får inget stort utrymme. Det är svårt att dra nå-
gon gräns mellan skrivprocess och forskningsprocess och kanske inte heller
helt meningsfullt. Jag uppfattar att handledningarna å ena sida drar grän-
sen, men å andra sidan också överskrider den därför att den inte strikt kan
upprätthållas.

Med forskningsprocessen avser jag beskrivningar hur de olika momen-
ten i forskningen går till. Något lite nämns i handledningarna, som har
framgått, om vetenskapsteoretiska frågor och om metodval. De tidigare
nämna momenten informationssökning och etiska avvägningar bedömer
jag har mer att göra med forskningsprocessen än med skrivandet och de hör
alltså hit. Problemformulering är en fråga som många handledningar tar
upp och det räknar jag som en fråga som hör till forskningsprocessen.

Av de textavsnitt som behandlar forskningsprocessen blir det tydligt att
författarna till handledningarna företräder olika sätt att betrakta vetenskap
och har olika preferenser i fråga om metodval.

Inga fakta är statiska, absolut sanna eller oföränderliga; de förändras
allt eftersom ny kunskap vinns. Man talar här om att vetenskap är
självkorrigerande, vilket andra sätt att nå kunskap inte är. Detta ger
forskningen en överlägsen särställning som kunskapssökande
aktivitet. … Kravet på självkorrektion, som principiellt innebär att
man medger att kunskap är relativ och föränderlig, kan inte uppfyllas
med mindre än att kunskapen är kommunicerbar och således
dokumenterad (Backman 1998, s 31).

Den första information man samlar in i utredning och forskning, är
vanligen svår att överblicka som den är … Vad betyder dessa [utta-
landen och siffror]? Analysen söker dels mönster (mening) i infor-
mationen, dels samband (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/2001,
95).

Kvalitativa och kvantitativa metoder och redovisning är komplemen-
tära vad gäller åtkomlig informationsmängd, nyansrikedom/djup och
överskådlighet. Självfallet ska man välja den metoduppsättning som
har största sannolikheten att belysa ens problemställningar och till-
godose ens kunskapsintresse (Lindholm 1999, s 38).

Med tanke på att likheten mellan forskning på olika nivåer betonas i hand-
ledningarna framstår det som bristfälligt att forskningsprocessen beskrivs
så lite. Å andra sidan har handledningarna uttalat att de fokuserar skrivan-
det och allt kan inte rymmas i en bok, och då blir denna brist mer begriplig.
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Vetenskapsteori, metod och språksyn
Några av handledningarna tar upp vetenskapsteoretiska eller forsknings-
metodiska frågor, men det är aldrig det huvudsakliga innehållet utan det
beskrivs kortfattat och flera av handledningarna påpekar att det finns an-
dra böcker som behandlar sådana frågor. Andra uppsatshandledningar be-
rör över huvud taget inte vetenskapsteori eller forskningsmetoder. Oavsett
om vetenskapsteoretiska frågor nämns eller inte lägger uppsatshandled-
ningarna betoningen på uppsatsernas form och inte på uppsatsernas inne-
håll. Uppsatshandledningarna behandlar vetenskapligt skrivande som en
aktivitet som hänger nära samman med forskning, men forskningen berörs
i liten utsträckning.

I handledningarna framgår det sällan att de är skrivna i en vetenskaps-
teoretisk tradition utan formuleringarna ger oftast sken av att läsaren får
en objektiv och neutral beskrivning av hur de ska välja teori och metod
trots att så inte är fallet.

Vetenskapsteori
Inte i någon av handledningarna framkommer att författarens ställningsta-
ganden i vetenskapsteoretiska frågor har betydelse för hur framställningen
av uppsatsskrivande eller forskning utformas.

Backman (1998, s 14) och Bjurwill (2001, s 9) framställer det som ett
problem att det finns olika vetenskapstraditioner och efterlyser större lik-
het i vetenskaplig verksamhet.

Lindholm (1999, s 17–18) anger att vetenskapsfilosofiska, ontologiska
och epistemologiska frågor är viktiga och nödvändiga och att de bör ingå i
kurser för de studerande varför de inte ges utrymme i de båda böckerna.

Backman (1998) tar upp vetenskapsteoretiska resonemang mer utförligt
än de flesta andra och han beskriver tre olika modeller för vetenskapliga
rapporter. Den första är ”den traditionella rapporten”, en naturvetenskap-
ligt färgad rapport där objektivitet eftersträvas. ”Den kvalitativa rappor-
ten” och ”forskningsöversikten” är också godtagbara rapporter, men
framställningen visar att den traditionella rapporten intar en särställning (s
21). De tre olika rapporttyperna beskrivs som om de verkligen finns och
vetenskaplig rapportering framstår som en enkel verksamhet på så vis att
det finns klara regler för den. Jag citerar ett längre avsnitt för att visa på
detta:

En andra sektion [i boken] kan sägas innehålla de regler som finns
för traditionell rapportering i form av internationella vetenskapliga
tidskriftsartiklar. Dessa anvisningar finner jag emellertid helt tillämp-
liga också på rapporter och uppsatser, men även alla slag av utred-
ningar, specialarbeten, redovisningar och redogörelser, ”term papers”,
laborationsredogörelser m m. Det finns inga övertygande argument,

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.5277



78

inga rationella skäl att inte följa de internationella rapporteringskon-
ventioner, som man sedan lång tid tillbaka utprövat och befunnit
vara av utomordentlig hjälp vid vetenskaplig kommunikation. Den
här sektionen handlar alltså om hur man skriver en rapport.

Här finns nu, för första gången på svenska, också några mer gene-
rella rekommendationer för hur man rapporterar från ett icke-tradi-
tionellt förhållningssätt, det kvalitativa. En besvärande omständig-
het här är att man internationellt omfattar ett flertal olika skolbild-
ningar, teorier och metoder (fenomenologiska, ”grounded theory”,
fallstudier, bibliografiska dokument- och arkivstudier, etnografiska
studier m m), där man ännu inte kunnat enas om en gemensam regel-
samling […]

Om man ska författa en kvalitativ rapport eller en forskningsöver-
sikt, så kan man inte gå direkt på motsvarande kapitel. Båda typerna
av rapportering kräver att man först konsulterar de kapitel som be-
handlar det traditionella författandet … (Backman 1998, s 13–14).

För Backman utgör ”den traditionella forskningsprocessen” norm och ”det
kvalitativa perspektivet” presenteras som ett alternativ som beskrivs i ter-
mer av avvikelse från det traditionella.

Ett alternativ till det traditionella förhållningssättet, där man alltså
betraktar den omgivande verkligheten som mer eller mindre objek-
tiv, är att se den subjektivt. Verkligheten är då, menar man, en indi-
viduell, social och kulturell konstruktion. Intresset förskjuts mot att
studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verklig-
heten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen hur man obser-
verar, registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet. I
detta senare perspektiv separerar man individen från omvärlden och
söker förklara hur den objektiva verkligheten ser ut och hur den är
beskaffad. Man formulerar teorier om den, härleder hypoteser och
prövar dem för att se om de kan verifieras eller falsifieras. […] Det
kvalitativa synsättet eller ”filosofin” riktar intresset mera mot indi-
viden. I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer
man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet. […]
Den kvalitativa forskningen visar en viss förkärlek för användning
av fallstudier som ingrediens i det vetenskapliga arbetet (Backman
1998, s 47–48).

Att dessa resonemang är en följd av Backmans ställningstaganden och att
alternativa synsätt existerar framgår inte. I citatet nämns också objektivitet
och det är den vetenskapsteoretiska fråga som ges mest utrymme i handled-
ningarna.

Endast i en av handledningarna har jag funnit ett resonemang där objek-
tivitet problematiseras och sätts i ett vetenskapsteoretiskt sammanhang.
Objektivitet handlar i citatet om ett ifrågasättande av en objektiv verklighet
(att världen existerar i sig) och om omöjligheten av en objektiv forskare
eller en objektiv redovisning av forskning.
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Den naturvetenskapliga kunskapsideologin påtalar beskrivandet av
verkligheten såsom den är i sig, d.v.s. beskrivning av den objektiva
verkligheten. Denna kunskapsideologi är en av flera kunskapsideo-
logier.

En central fråga, när det gäller den naturvetenskapliga kunskaps-
ideologin, är just om verkligheten kan beskrivas såsom den är i sig
och definieras en gång för alla. … [Närvänen refererar här en dikt av
Saarikoski som problematiserar det naturvetenskapliga idealet.]
Saarikoski skriver om den så kallade verklighetens grundläggande
karaktär som tillblivelse. Verkligheten framställs här som en pågå-
ende process. […]

Man kan inte definiera verkligheten en gång för alla. Det sociala
livet är föränderligt, vilket historien visar med all tydlighet. Kunska-
pen är en del av denna verklighet och även den är föränderlig. Upp-
fattningar om verkligheten är öppna för tolkningar i vardagslivet –
och därmed socialt konstruerade. På motsvarande sätt är också ve-
tenskapen socialt konstruerad. … Varje vetenskaplig text är enligt
detta synsätt inte bara i sig socialt konstruerad utan också
verklighetskonstruerande, d.v.s. vetenskapen både tolkar och skapar
verkligheter. […]

Vetenskapen avbildar inte verkligheten, den skapar den också ge-
nom att etablera vissa företeelser som verklighet. Det naturveten-
skapliga kunskapsidealet att vetenskap avbildar en objektiv verklig-
het är enligt detta synsätt en omöjlighet. Vetenskapen gör mer än så.
[…]

Det naturvetenskapliga kunskapsidealet innebär ett avståndsta-
gande från det subjektiva. Men inte heller denna åtskillnad är själv-
klar när det gäller kvalitativt orienterade samhällsvetenskaper. I själva
verket kan den som vill dokumentera och publicera resultat av kva-
litativa studier inte göra anspråk på att undgå det personliga ut-
trycket, d.v.s. det subjektiva (Närvänen 1999, s 89–92).

Det är tydligt att Närvänen beskriver det perspektiv som hon själv valt.
Skillnaderna mellan Närvänens och Backmans framställningar är stor. Back-
man har, liksom Närvänen tagit ställning och i hans framställning är ”det
kvalitativa perspektivet” i singular, ett möjligt alternativ till ”den traditio-
nella forskningsprocessen”. Närvänen har däremot valt ett kvalitativt per-
spektiv och texten är skriven ur det perspektivet. I Backman framställs den
traditionella (kvantitativa) processen som norm och det kvalitativa som ett
alternativ och den bilden tecknas som om den vore sann och en gemensam
överenskommelse bland dem som ägnar sig åt forskning.

Objektivitet framställs i flera handledningar som både möjligt och efter-
strävansvärt (Ejvegård 1993/2003, 17, 19, 30; Paulsson 1999, s 48–49;
Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 243; Schött, Melin, Strand & Moberg
1998, s 19).
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Det är inte lätt att alltid vara objektiv, men som vetenskapsman har
man skyldighet att sträva efter objektivitet. Svårigheten ligger i stor
utsträckning på ett psykologiskt plan. Det är svårt att upptäcka egna
fördomar och förutfattade meningar. […] Även i ett vetenskapligt
arbete är det tillåtet att uttrycka egna åsikter, bedömningar, tolk-
ningar och prognoser … Sådana subjektiva resonemang kan många
gånger vara lämpliga att samla i ett eget avsnitt av uppsatsen eller
artikeln och rubricera dem Diskussion eller liknande (Ejvegård 1993/
2003, s 19).

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, s 37) mjukar upp begreppet
något genom att påpeka att det är önskvärt med objektivitet i en undersök-
ning, men att det inte är möjligt att uppnå det – i stället kan forskaren
eftersträva relevans, trolighet, neutralitet och balans. Även Trost ifrågasät-
ter möjligheten av objektivitet:

Numera menar nog de flesta av oss att inga teorier är objektiva eller
neutrala och därför använder många hellre termen teoretiskt per-
spektiv än termen teori (Trost 1998/2002, s 23).

Vetenskapsteoretiska frågor behandlas knapphändigt i handledningarna och
jag bedömer att det vanligen hänger samman med att de valt att fokusera
skrivandet och inte forskningen. Därmed blir de stora skillnader som finns
mellan olika vetenskaper och mellan olika vetenskapsteoretiska ställnings-
tagande inom en disciplin i princip osynliga i handledningarna – trots att
dessa ställningstaganden ofta får stora konsekvenser för hur vetenskapliga
texter skrivs.

Forskningsmetoder
När uppsatshandledningarna skriver om metoder stannar de vid dessa som
redskap för forskning och de går i princip inte in på vetenskapsfilosofiska
eller vetenskapsteoretiska frågor som också kan behövas för att visa på att
olika metoder bygger på olika antaganden om vad som är möjligt eller önsk-
värt att åstadkomma genom forskning, antaganden om världen eller om
vår förståelse av den, antaganden om vad kunskap är och så vidare.

När ordet teori används avses vanligen en teori inom någon vetenskap
och inte vetenskapsteori. Endast i något fall framkommer det att vissa
vetenskapsteoretiska antaganden har betydelse för valet av undersöknings-
metod men ingen beskriver sambandet närmare (Närvänen 1999; Paulsson
1999, s 49; Trost 2002, s 36–37). Bjurwill får exemplifiera detta:

Man ska försöka hitta teorier med så högt förklaringsvärde som
möjligt och ofta får man då söka sig till mer traditionellt vetenskap-
liga traditioner (jfr Skinners inlärningsteori eller Freuds medvetande-
teori). […] I vissa fall kan man utelämna den inledande teori-
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bildningen, t ex när man har en förutsättningslös fenomenologisk
utgångspunkt, där undersökningen i sig själv är en fortlöpande teori-
diskussion, eller när man använder sig av en s k grounded-theory-
ansats då teoribildningen växer fram ur analysen av det insamlade
datamaterialet (Bjurwill 2001, s 77).

Val av teori och metod beskrivs däremot i flera handledningar som nära
sammanbundna. Bjurwill (2001, s 33–38) beskriver litteratur-, intervju-,
enkät- och teoriundersökningar. Nyberg (2000, kap 8) skriver om metod-
val och understryker att metod väljs så att den passar den fråga man vill
ställa och Paulsson (1999, s 45–52) gör på liknande sätt. Rienecker och
Jørgensen (2000/2002, s 159) skriver om förhållandet mellan teori, empiri
och problemformulering. Med teori avses exempelvis ”relativitetsteorin,
Freuds personlighetsteori” eller ”Skinners S-R-teori” (s 161). Andra hänvi-
sar till annan litteratur (Larsson & Norborg 1984/1997, s 6).

Språksyn
En variant av vetenskapssyn är den språksyn som kommer till uttryck i
handledningarna. Detta anknyter nära till det jag redovisar om språkregler
(kapitel 3), men här betonar jag språkets funktion, vad språket används till
eller gör, medan jag i det tidigare behandlade språkets utformning.

All intellektuell verksamhet försiggår på ett språk. I forskning gäller
det att så klart och entydigt som möjligt ställa frågor, formulera hy-
poteser, redogöra för modeller osv. Det är därvid oerhört viktigt att
inga missförstånd uppstår på grund av felaktig stavning, oriktig inter-
punktering, grammatiska misstag som syftningsfel, vilseledande
avstavningar, virrig disposition, opassande ordval och grumliga
resonemang (Ejvegård 1993/2003, s 151).

Ejvegård skriver om språket som ett medel för att uttrycka tankar och be-
rätta och beskriva fenomen. Det är en överföringsmetafor som kommer till
uttryck och det är handledningarnas vanligaste sätt att beskriva språkets
funktion.

När jag skriver om språk i kapitel 3 visar jag att handledningarna påpe-
kar vikten av att språket är tydligt och klart och fritt från motsägelser – det
gäller både språk i allmänhet och vetenskapligt språk. Den vetenskapliga
stilen skiljer sig dock från annat språk och det finns olika vetenskapliga
stilar. Någon handledning betonar att studenten genom språket kan visa sin
kännedom om dessa olika stilar och signalera en tillhörighet. Detta innehåll
speglar också överföringsmetaforen.

Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 14–16, citatet från s 15) beskri-
ver en annan språksyn, där språket inte bara används som redskap för att
överföra information utan där språkliga yttranden ses som handlingar.
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Begreppet språkhandling handlar om att det som en människa säger
eller skriver – ett ”yttrande” – inte bara är ett antal ord som
kommunicerar ett innehåll; det är också en handling, något man gör.
Ett exempel är prästens yttrande under bröllopsakten, ”Härmed för-
klarar jag er man och hustru”, vilket de facto förändrar de samman-
vigdas status från ensamstående/sambor till gifta. […]

Huvudbudskapet i det här kapitlet är: När du ska skriva en upp-
sats måste du veta vilka språkhandlingar uppsatsen ska utföra – och
vilka den inte ska utföra. […] Kort och gott: En självständig uppsats
utför en språkhandling, den undersöker. […] Ett vanligt och grund-
läggande fel i självständiga uppsatser är att man utför en helt annan
språkhandling, nämligen att berätta allt vad man vet om ämnet.

Resonemang om språket där annat än språkriktighet tas upp är dock ovan-
liga i handledningarna.

Skrivprocessen
Det innehåll jag benämner ”skrivprocessen” uttrycker det mest personliga
tilltalet i uppsatshandledningarna och anknyter nära till handledningsfor-
men stöd (se kapitel 2). Ett sätt att övervinna skrivkramp och andra skriv-
problem kan (enligt exempelvis Widerberg 1994/1995, s 15–19) vara att
skaffa sig goda arbetsvanor, och i det rådet sammanfaller alltså stöd och
skrivprocessen. Men skrivprocessen går dessutom utöver det innehåll som
erbjuds som stöd, eftersom goda vanor framställs som en hjälp även under
de stunder när skrivandet flyter utan några speciella problem.

Uppsatshandledningarnas beskrivningar av skrivprocessen undviker att
göra strikt skillnad mellan skrivande och forskning utan skillnaden fram-
kommer mer som en tyngdpunktsförskjutning. I böckerna betonas vikten
av att studenterna börjar skriva tidigt och fortsätter att skriva hela tiden
och det är inte i första hand för att producera ”färdig text” utan skrivandet
beskrivs som ett arbetssätt för forskning. I början skrivs tankar och idéer,
under processen övergår man alltmer till att skriva det som blir uppsatsen.
Skrivandet beskrivs som något som går till på i princip samma sätt oavsett
om det gäller att skriva en mindre uppsats eller en avhandling. Likheterna i
processen att åstadkomma en vetenskaplig text framhålls och det gäller så-
väl skrivprocessen som forskningsprocessen.

Många av de regler som studenter uppmanas följa (kapitel 3) har bäring
också på skrivprocessen genom att de erbjuder instruktioner för hur vissa
moment ska utföras och hur delar av uppsatsen ska utformas. Även skriv-
processen beskrivs i handledningarna genom att vissa regler ställs upp. Skriv-
processen anknyter också till meningen uppsatsskrivande är ett utbildnings-
moment (kapitel 5) genom uppmaningarna att ta reda på de villkor som
gäller vid den egna institutionen, uppmuntran till samarbete med kurs-
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kamrater och instruktionerna om att dra nytta av den handledning som
utbildningen erbjuder.

Så här gör man
Den bild som framträder ur uppsatshandledningarnas beskrivningar av och
instruktioner för skrivprocessen är att man skriver och skriver om. Skriver
nytt och reviderar, hoppas och förtvivlar, putsar på syftet, petar med forma-
lia, reviderar igen, tar bort text, får mycket gjort, får inte något gjort, pra-
tar med handledaren, ber en kamrat om hjälp med läsning, reviderar igen,
skriver nytt … Till sist är man redo för en sista korrekturläsning och så är
uppsatsen klar.

I någon fråga (exempelvis disposition av uppsatsen) finns skillnader i de
råd handledningarna ger, men annars är de i stort överens om hur skriv-
processen går till. Alla tar inte upp alla punkter, men ingen beskriver en
skrivprocess som på något avgörande sätt skiljer sig från övriga böcker.
Skillnaden mellan uppsatshandledningarnas innehåll om skrivprocessen är
alltså inte främst en skillnad i beskrivningen av hur skrivande går till utan,
liksom vad gäller regler, en skillnad i hur ingående processen beskrivs och
en skillnad i vilka moment som betonas mest.

Här följer en punktlista med råd och instruktioner om skrivprocessen.
Formuleringarna är mina men råden är handledningarnas.

• Det är viktigt att börja skriva tidigt, även om man tycker att man
inte har så mycket att skriva. Dessutom ska man skriva hela tiden.
Tidigt i processen skriver man kanske anteckningar, idéer, referat av
böcker men så småningom övergår man alltmer till att skriva det
som blir uppsatsen. Det finns ingen tydlig gräns mellan att forska
och att skriva om sin forskning utan skrivandet är ett stöd för forsk-
ningsarbetet. Genom skrivandet tänker man.

(Brunsson & Holmblad 1999, s 14–15; Eriksson & Wiedersheim-
Paul 1991/2001, s 10–11; Lindblad 1998, s 47; Lindholm 1999, s 49;
Närvänen 1999, s 34–37; Paulsson 1999, s 26; Rienecker & Jørgen-
sen 2000/2002, s 53–58; Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 32,
48–49; Strömquist 1998/1999, s 14, 17.)

• Var inte kritisk mot det du skriver i början. Skriv mycket och fundera
inte över formuleringar och andra detaljer. Det viktiga är att få idéer-
na på pränt. Revidering och kritik kommer senare.

(Brunsson & Holmblad 1999, s 15; Ehrlow, Kjöllerström & Lind-
ström 1986/1995, s 16–18; Lindblad 1998, s 47; Lindholm 1999,
s 52; Nyberg 2000, s 10–11; Schött, Melin, Strand & Moberg 1998,
s 32.)
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• Problemformulering och syfte måste formuleras tidigt men formule-
ringen ska betraktas som preliminär och den bör revideras flera gång-
er innan uppsatsen är klar.

(Ejvegård 1993/2003, s 26–27; Jarrick & Josephson 1988/1996, s 33–
34, 39, 41; Larsson & Norborg 1984/1997, s 17; Närvänen 1999,
s 37, 44; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 112; Schött, Melin,
Strand & Moberg 1998, s 30, 53; Strömquist 1998/1999, s 15; Trost
1998/2002, s 18–20, 44–45.)

• Dispositionen bör göras tidigt men det kan vara nödvändigt att revi-
dera den senare.

(Brunsson & Holmblad 1999, s 16–17, 20; Ejvegård 1993/2003, s 29;
Jarrick & Josephson 1988/1996, s 108; Schött, Melin, Strand & Mo-
berg 1998, 24–29, 80; Strömquist 1998/1999, s 15; Trost 1998/2002,
s 20.)

• Om man har en dispositionsidé kan man skriva ner den tidigt. An-
nars är det bättre att vänta med dispositionen tills man har något
innehåll att disponera. Dispositionen behöver troligen revideras un-
der arbetets gång.

(Lindholm 1999, s 49–50; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 214–
215.)

• När man börjar skriva ska man ägna tid åt att bestämma sig för hur
delar av formalian ska utformas. Redan från början bör man be-
stämma sig för hur förkortningar ska skrivas, hur rubrikerna och
layouten för övrigt ska utformas och hur man ska skriva referenser.
Detta för att undvika att man senare måste gå igenom hela uppsatsen
och ändra vilket är mycket tidsödande.

(Brunsson & Holmblad 1999, s 8–9, 11–14; Nyberg 2000, s 201;
Trost 1998/2000, s 37–39.)

• Goda skrivvanor är en hjälp och kanske rent av en förutsättning för
att man ska klara att avsluta uppsatsen. Goda skrivvanor handlar
om att man bestämmer fasta arbetstider och i övrigt ordnar sin till-
varo så att skrivandet underlättas, exempelvis genom att skaffa en
egen dator. Goda skrivvanor handla också om att planera tiden för
hela arbetet.

(Ejvegård 1993/2003, s 80–81; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991/
2001, s 25–30; Lindholm 1999, s 57–58; Nyberg 2000, s 29–30;
Närvänen 1999, s 102; Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 32.)
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• Genom att dela upp arbetet i mindre delar och sätta tidsgränser som
man ska vara noga med att följa underlättar man arbetet. Dels kan
detta förhindra att man överväldigas av det stora projekt som en
uppsats är genom att fokusera ett litet steg i taget. Dels får man en
bättre överblick över vad som ska göras och en tidsplanering som
hjälper en att sprida arbetet jämnare under hela den tid som står till
förfogande för uppsatsen.

(Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 13–15; Nyberg
2000, s 17, 54–55; Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 50.)

• En uppsats skrivs inte från början till slut utan man skriver vanligen
i en annan ordning och man rör sig också fram och tillbaka mellan
dess olika delar. Uppsatsen måste också revideras, vanligen flera gång-
er, innan den är klar. De sista revideringarna och korrekturläsningen
kan däremot göras från början till slut.

(Jarrick & Josephson 1988/1996, s 109; Lindholm 1999, s 51–54;
Närvänen 1999, s 33, 39; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 242;
Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 31–32.)

• Skilj på undersökningen och resultaten. Redovisa resultaten men inte
hela undersökningsprocessen fram till dem.

(Jarrick & Josephson 1988/1996, s 34–37.)

• Man ska ta hjälp av handböcker, uppslagsböcker, handledare och
kurskamrater.

(Böcker: Brunsson & Holmblad 1999, s 14; Jarrick & Josephson
1988/1996, s 10–11; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 272–273;
Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 138. Handledare: Ejvegård
1993/2003, s 117–118; Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 79, 82–
83, 89–91. Kamrater: Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995,
s 16; Jarrick & Josephson 1988/1996, s 112; Rienecker & Jørgensen
2000/2002, s 267; Strömquist 1998/1999, s 89.)

• Man kan inte skriva hela tiden utan man måste se till sitt allmänna
välbefinnande. Mat, sömn och motion behövs för att man ska orka.

(Lindholm 1999, s 58; Nyberg 2000, s 155–157.)

• Var noggrann. Sådant som man inte skriver upp brukar man glöm-
ma. För noggranna anteckningar om källor annars får du mycket
extra jobb och ibland kanske delar av innehållet måste strykas om
du inte kan belägga det.

(Brunsson & Holmblad 1999, s 18 punkt 8, s 19–20 punkt 12; Lars-
son & Norborg 1984/1997, s 19–20; Lindholm 1999, s 56–57;
Strömquist 1998/1999, s 16.)
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• Följ de anvisningar du fått från institutionen avseende exempelvis
referenssystem och layout. ”Reglerna är ofta en del av uppgiften.”

(Lindholm 1999, s 57; Schött, Melin, Strand & Moberg 1998, s 61
(citatet).)

• Skriv en forskningsdagbok eller logg. Där beskriver du ditt arbete
och där samlar du idéer och infallsvinklar som kan komma till bruk.

(Jarrick & Josephson 1988/1996, s 108; Strömquist 1998/1999, s 16.)

• Skriv för en tänkt målgrupp eller läsare. Det är lättare att formulera
sig när man vet vem man vänder sig till.

(Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 8–9; Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1991/2001, s 57; Lindblad 1998, s 13–14; När-
vänen 1999, s 32; Strömquist 1998/1999, s 17; Trost 1998/2002,
s 35–37.)

Annorlunda fokus
En av uppsatshandledningarna (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, kap 3)
ger råd som i mycket är samstämmiga med övriga böckers råd, men den
skiljer sig i övrigt så mycket från de övriga i beskrivningen av skrivproces-
sen att jag här väljer att göra en separat presentation av den.

Kapitlet är inte i första hand en rekommendation att följa utan en över-
sikt över en rad olika skrivstrategier vilka både kan tjäna som instruktioner
och som underlag för reflektion kring den egna skrivprocessen. Förutom
nämnda kapitel finns dessutom innehåll som handlar om skrivprocessen
insprängt i hela boken.

Rienecker och Jørgensen avviker inte genom att ge andra råd än övriga
böcker. Skillnaden mellan är i stället att de övriga erbjuder råd att följa
medan Rienecker och Jørgensen erbjuder ett underlag för studenten att re-
flektera över sitt skrivande för att därefter välja vilka råd hon vill följa.

Uppdrag
Några böcker tar upp de speciella krav och möjligheter som är förknippade
med att skriva uppsats med en extern uppdragsgivare. Detta är ett exempel
på hur den tredje uppgiften, samverkan med samhället, kan ta form (Hög-
skolelagen, 1 kap 2§). Uppsatshandledningarna gör dock inte den kopp-
lingen och jag kommer inte heller att betona det särskilt. Det som handled-
ningarna skriver om den här typen av uppsatser anknyter för övrigt till
forskning och därför placerar jag det under meningen om uppsatsskrivande
som forskning.
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Mest utförligt behandlas uppsatser som uppdrag av Paulsson (1999 s 24,
87–88). Han visar på många olika möjligheter och problem som kan upp-
stå i samband med att uppsatser skrivs med en uppdragsgivare. Även Trost
(1998/2002, s 10–12) tar upp fördelar och problem i anslutning till upp-
dragsforskning och innehållet skiljer sig inte nämnvärt från Paulsson.
Närvänen (1999, s 68) betonar särskilt de etiska aspekterna i samband med
uppdragsforskning. De viktigaste punkterna kan sammanfattas:

Att utföra uppdragsarbeten innebär både för- och nackdelar. Upp-
dragsgivaren kan bidra med material, ersättning för omkostnader,
arvoden m m, liksom med fortsatta uppdrag om utredningen anses
värdefull. Men det kan vara svårt att balansera en uppdragsgivares
synpunkter på utförande och inriktning mot författarens egna krav
och mot de krav som en högskoleinstitution kan ställa på form och
innehåll (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1991/2001, s 50).

Mening: Att skriva uppsats är att forska
• Att skriva uppsats är att forska. Likheten mellan uppsatsskrivande

och skrivande på andra utbildningsnivåer understryks i handled-
ningarna genom att likheten mellan vetenskapliga texter på olika ni-
våer betonas. Det är dock uppsatsen som form och aktivitet men inte
som innehåll som beskrivs i handledningarna och formen handlar till
en del om att följa olika regler. Olika discipliners olika sätt att bedri-
va forskning och teoretiska ställningstagandens inverkan på skrivan-
det har en klart undanskymd roll i handledningarna. Skrivprocessen
omnämns som en integrerad del av forskningen och handledningar-
na ger instruktioner för hur arbetet ska fortskrida samtidigt som
forskningen endast är skissartat beskriven.

Kommentarer och konsekvenser
Mycket av handledningarnas innehåll om skrivande som forskning är ett
antal punkter för uppsatsskribenten att ta ställning till. Regler, forsknings-
process, skrivprocess och uppdrag framställs inte som helheter utan de re-
duceras till ett antal moment att klara av eller ta ställning till. Skrivproces-
sen är det innehåll som beskrivs mest utförligt och många råd, ibland mot-
sägelsefulla, ges kring hur studenterna ska komma igång och slutföra sina
uppsatser. Likheterna med den mening jag formulerar i kapitel 3, om upp-
satsskrivande som regelföljande, är därmed stora.

Uppsatsskrivande som forskning är å ena sidan starkt betonat i hand-
ledningarna genom att likheter mellan allt vetenskapligt skrivande oavsett
nivå framhålls. Å andra sidan har handledningarna inte för avsikt att grund-
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ligt beskriva vetenskapsteoretiska och metodiska frågor varför forskningen
är nedtonad. Handledningarna presenterar forskningen som aktivitet, med
ringa anknytning till vetenskapsteori och metod, snarare än som innehåll.
Konsekvensen av detta är att själva skrivandet framstår som den viktiga
arbetsinsatsen, medan den forskning som utgör en viktig del av uppsats-
skrivandet nedtonas.

Den beskrivning av vad det innebär att forska som handledningarna ger
tycks mig alltför enkel och oproblematiserad. Handledningarna väljer att
inte fokusera forskningsprocessen, men det är uppenbart att de inte kan
redovisa skrivandet utan att också nämna forskningen, men det blir då just
bara omnämnanden. Valet att inte ta upp forskningen gör att uppsatsernas
innehåll inte behandlas i böckerna och därmed blir det bara skalet, upp-
satsernas form, kvar. Att formen beror av innehållet förbigås och därmed
är det osäkert om de råd som ges kan anses vara så säkra som de framställs.
Författarnas egna ställningstaganden i forskningsfrågor blir synliga på
många sätt i böckerna, men de problematiseras inte, trots att de har bety-
delse för de råd som ges.

Uppsatsernas innehåll – och därmed forskningens innehåll – presenteras
med exempel från författarens erfarenheter medan innehållet i de uppsatser
studenterna ska skriva inte ges något betydande utrymme. Författarna blir
därför föredömen, någon för studenterna att följa efter, inte en handledare
som bistår med alternativa infallsvinklar på det som ska bli studentens upp-
sats.

De många praktiska råd som handledningarna ger kring hur studenterna
ska gå tillväga i skrivandet ger intryck av att uppsatsskrivandet är en pro-
cess som låter sig kontrolleras. I kapitel 2 skriver jag om handledningarnas
innehåll som information, instruktioner och stöd – en beskrivning som över-
lappar beskrivningarna i kapitel 3 och 4. Den säkerhet med vilken
handledningarna uttrycker sig står som en garanti för att den student som
följer råden också lyckas slutföra uppsatsen. Att forskningsprocessen be-
skrivs i mindre utsträckning beskrivs inte i handledningarna som ett pro-
blem utan de hänvisar till andra källor där studenterna kan få hjälp med
sådana frågor. Handledningarnas framställningar låter ana att studenterna
kan lära sig skriva uppsats genom att följa de regler och instruktioner som
ges.
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Noter
1 Jag har tagit mig friheten att ändra något i meningarnas inbördes ordning i citatet.
2 På ett övergripande plan har jag lätt att läsa detta kapitel som en länk mellan all
forskning och studenternas skrivande. Men jag lyckas inte hitta något som tydligt
eller konkret utgör en länk mellan den uppgift studenterna har att utföra och be-
skrivningen av vetenskapens historia. Därmed framstår kapitlet som en parentes i
boken, ett alltför kortfattat sätt att berätta om vetenskapens hela historia.
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KAPITEL 5

Uppsatsskrivande är ett utbildningsmoment

Meningen om uppsatsskrivande som utbildningsmoment baseras inte på
några kvantitativt stora mängder innehåll i uppsatshandledningarna. Upp-
satshandledningarna är i sig kanske det starkaste, men inte det enda, argu-
mentet för denna mening genom att de är skrivna för att användas i utbild-
ningar och genom ambitionen att handleda studenter i deras skrivande.

Uppsatsskrivande som utbildning innefattar tre moment som alltid, eller
nästan alltid, förekommer i samband med uppsatskurser: handledning, op-
position och bedömning. Dessa moment ingår även i annat vetenskapligt
skrivande. Handledning sker både inom grund- och forskarutbildning, men
informell ”handledning”, i form av kollegors respons på manus, förekom-
mer även bland etablerade forskare. Opposition förekommer vid disputa-
tioner och ibland även vid konferenser och symposier, men då kanske med
en kommentator i stället för opponent. Bedömning av vetenskaplig text
utanför utbildning sker ständigt genom att texter läses och kommenteras,
genom granskning inför publicering och ibland även offentligt i form av
recensioner. Uppsatsskrivande som utbildningsmoment ligger i detta avse-
ende nära uppsatsskrivande som forskning.

Utöver dessa tre moment tar jag också upp motiv för uppsatsskrivande
och uppsatsens utbildningsmässiga sammanhang.

Handledning

Det är viktigt med handledning. Der ser vi på att vi ofta hör stude-
rande berätta att de tänker igenom gång på gång det deras handle-
dare sagt, och att det finns ett mycket tydligt samband mellan skriv-
blockering och avsaknad av handledning eller problematiskt hand-
ledningsförhållande (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 92–93).

Handledningens syfte
Handledningens syfte beskrivs som ett möte där handledare bistår studen-
terna i de vägval som skrivandet ger upphov till så att studenten själv för-
står de val hon gör och själv kan fatta beslut om sin uppsats. Handledning-
ens syfte är inte att tala om för studenten hur hon ska göra.
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Syftet med handledningen är bl.a. att stimulera studenterna till att
uppnå en ökad förmåga till självständigt arbete. Studenterna bör även
uppmuntras att öva upp sin analytiska förmåga. Här kan handleda-
ren med sin erfarenhetskunskap delta i diskussioner kring viktiga
vägval och tänkbara konsekvenser av gjorda val. Hela uppsatsarbetet
går ut på att de studerande ska tillämpa vetenskapliga metoder i prak-
tiskt forskningsarbete. Det är handledarens uppgift att hjälpa stu-
denterna att undvika elementära misstag och att peka på praktiskt
framkomliga vägar (Lindblad 1998, s 65–66).

[Syftet med handledningen är] att utveckla den studerandes intellek-
tuella strukturer med hänsyn till ett särskilt ämnesområde inom
huvudämnet. Den studerande skall lära sig tänka kreativt och veten-
skapligt och samtidigt disciplinerat (Nyberg 2000, s 42–43).1

Handledning rör sig inte om att kontrollera huruvida studenten gör
rätt eller fel utan om att synliggöra konsekvenser av olika alternativ,
varefter studenten ges frihet att välja väg. Handledaren kan dock få
studenten att sätta sig in i olika alternativa vägar innan färdriktningen
fastställs. God handledning är effekterna på den handledde, inte om
handledaren sagt de rätta sakerna. Genom en god handledning fri-
görs studenten och utvecklas till att stå på egna ben i förhållande till
handledaren, inte till att vara dennes skugga eller eko. Så bör det i
alla fall vara, men så är det sällan (Widerberg 1994/1995, s 75).

Studentens ansvar – och handledarens
Uppsatshandledningarna lägger en stor del av ansvaret för en fungerande
handledning på studenten. Studenten ska ta initiativ till att boka tid, skicka
skriftliga underlag, förbereda frågor, vara beredd att lyssna och ta till sig
kommentarer. Handledaren har inledningsvis ett särskilt ansvar för att stu-
denten hamnar rätt med ämnesval, metod och avgränsning och senare blir
rollen som kommentator av manus allt viktigare. Ansvaret kan kortfattat
beskrivas som att studenten initierar handledningen och handledaren bistår
med de råd och annat som behövs för uppsatsens genomförande (Ejvegård
1993/2003, s 129–132; Nyberg 2000, s 45, 50–53; Rienecker & Jørgensen
2000/2002, s 89–90; Widerberg 1994/1995, s 77–78).

Det är den studerandes plikt att hålla kontakt med den handledare
han tilldelats. Det är lättare för den studerande att veta när en dis-
kussion med handledaren behövs, dvs. när något problem uppstått,
när något råd behövs, när arbetet ser ut att köra fast osv. […]

Den studerande skall självfallet lyssna till vad handledaren har att
säga och i möjligaste mån rätta sig efter de anvisningar som ges. Det
är en konst att lyssna och att ta till sig råd och upplysningar. Disku-
tera gärna med handledaren och försök att förklara vad du vill för-
medla …
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Kom ihåg att handledaren har skyldighet att hjälpa dig; inte med
att skriva uppsatsen utan genom att besvara dina frågor och att ge
dig råd. … Du måste själv ta ansvar för att kontakten med handleda-
ren blir tillfredsställande (Ejvegård 1993/2003, s 117–118).

När handledaren brister i sitt ansvar uppmanas studenten byta handledare
(Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 92). Lindholm (1999, s 68–69) skri-
ver om byte av handledare men i ett sammanhang som bara handlar om
forskarutbildning. Bytet kan ske på bådas initiativ.

Projekt och grupper
I några fall omtalar handledningarna, i samband med att de skriver om
handledning, möjligheten att skriva uppsats inom något forskningsprojekt
vid institutionen (Nyberg 2000, s 46).

I de fall det finns pågående projekt på institutionen kan de stude-
rande erbjudas att skriva uppsatser inom det. Varje lärare skall själv-
fallet veta vilka projekt som pågår … så att han kan redogöra för
dem och vet till vem han ska hänvisa den studerande (Ejvegård 1993/
2003, s 130).

Vissa av de ämnen seminarieledaren föreslår kan ha anknytning till
forskningsprojekt vid institutionen … Fördelen med dessa ämnen är,
förutom den sakkunniga handledningen, att uppsatsförfattaren kan
få kontakt med en forskargrupp och en inblick i hur man arbetar
inom forskningens område (Larsson & Norborg 1984/1997, s 11).

Ett par handledningar för fram att studenter själva kan skapa grupper för
att diskutera uppsatsskrivande och hjälpa varandra (Lindholm 1999, s 69;
Widerberg 1994/1995, s 79).

Reflektioner kring handledning
Handledningarna innehåller något som jag benämner reflektioner kring
handledning. Det är inte direkta instruktioner eller föreskrifter utan resone-
mang som framställs som utgångspunkter för studenters och lärares reflek-
tioner kring vad de kan förvänta sig av handledningen och även inför stu-
dentens val av handledare.

Rienecker och Jørgensen (2000/2002, s 86–88) skriver om två hand-
ledarhållningar som ska betraktas som ”två ytterpunkter på ett kontinuum”
(s 87). Den klassiska handledaren lägger sig mycket lite i hur studenten
skriver, undviker att styra och ser sig själv mest som den som reagerar och
ställer stimulerande frågor. Den undervisande handledaren engagerar sig
mer i studentens arbete, läser gärna manus och ger omfattande kommenta-
rer och ser handledningen som undervisningstillfällen. De tar också upp
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huruvida handledaren måste vara ämnesexpert för att vara en god handle-
dare.

Även Trost (1998/2002, s 15–18) skriver om de olika förväntningar som
handledare och student kan ha inför handledningen och han påpekar att
båda parter gör klokt i att tydliggöra vad de förväntar för att undvika miss-
nöje. Klargörande behövs både kring handledningens frekvens och kring
vad handledaren hjälper till med och inte. Trost skriver också – som enda
bok – om grupphandledning där en handledare följer en grupp av studenter
och håller seminarier. Han ser att dessa seminarier fyller dubbla funktioner;
den student som behöver hjälp får det och alla, även handledaren, lär sig
något i seminarierna.

Lindholm (1999, s 59–71) har ett längre avsnitt om handlednings-
processen vilket primärt fokuserar handledning i forskarutbildning. Han
skriver om handledningens tre dimensioner: den vetenskapliga dimensio-
nen, maktdimensionen och den psykologiska dimensionen. Dessa tre kan
ge upphov till problem, men jag förstår Lindholm som att om bägge parter
är införstådda med dessa dimensioner kan problemen också undvikas.

Den vetenskapliga dimensionen rör hur mycket, eller lite, handledaren
ska styra. Men viktigare är frågan om handledarens och doktorandens
vetenskapssyn och eventuella förväntningar på att doktoranden ska skolas
in i handledarens tradition eller gå egna vägar. Det handlar kort sagt om
vilken vetenskaplig frihet doktoranden tar sig, tillåts ta eller förväntas ta.
Den psykologiska dimensionen rör självkänsla och identitet – förutom frå-
gor om personkemi mellan handledare och doktorand. Avhandlings-
skrivande och handledning är ett intellektuellt arbete, men Lindholm un-
derstryker att det inte begränsas till intellektet utan känslor av duglighet,
underlägsenhet och prestige påverkar också handledningen. Den ska be-
gränsa sig till en pedagogisk relation, men ibland riskerar den att bli tera-
peutisk och det kan vara svårt att dra en gräns mellan arbetsrelation och
privat relation. Dessa båda dimensioner bedömer jag kan finnas närvarande
även i handledning på grundutbildningsnivå, men jag tror att de spelar min-
dre roll där. Maktdimensionen däremot har säkerligen genomslag även i
grundutbildning.

Även om man blivit kompisar och vänner, och det är inte ovanligt, är
det viktigt att inte glömma att det i vissa lägen handlar om makt.
Låtsas man inte om det hamnar man i samspelsfalsifikat. Handleda-
ren har makt att avvisa manus, kräva mer arbete, flera data, djupare
analyser, mera genomarbetade tolkningar, bättre språkbehandling
m m (Lindholm 1999, s 65).
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Widerberg (1994/1995, s 73–79) tar upp liknande frågor som Lindholm
men hennes avsnitt om handledning skiljer sig på flera sätt från de övriga
handledningarnas genom att hon gör andra bedömningar. I fråga om det
innehåll jag presenterar ovan under rubriken ”Studentens ansvar – och
handledarens” överensstämmer dock Widerberg med övriga handledning-
ar. Handledning beskrivs av övriga som en ibland problematisk men ändå
givande situation medan Widerberg ger en beskrivning av en situation som
sällan är lyckad eller ideal. I citatet från Widerberg ovan, under rubriken
”Handledningens syfte” framkommer också en pessimistisk bild av hand-
ledning.

Mot bakgrund av det faktum att universitetslärare i regel inte är ut-
bildade i hur man handleder och dessutom är hårt arbetsmässigt be-
lastade genom den ökande studenttillströmningen, är en god hand-
ledning nog tyvärr snarare undantag än regel (Widerberg 1994/1995,
s 73).

Lindholm skriver om det ojämlika maktförhållandet mellan handledare och
handledd som ett möjligt problem. Widerberg framhåller i stället just ojäm-
likheten som en möjlighet för något positivt:

Handledning är en situation där man medvetet ska utnyttja det
ojämlika förhållande som råder mellan handledaren och studenten.
Handledaren har formell sett större kompetens inom disciplinen och
kanske också – men inte nödvändigtvis – större kompetens i det ämne
studenten ska skriva om. … Det ojämlika förhållandet är således en
tillgång för studenten som denne bör ta vara på. Det betyder att stu-
denten måste se till att använda sig av handledaren och använda
henne eller honom på ett riktigt sätt (Widerberg 1994/1995, s 73–
74).

I citatet antyder Widerberg också den fråga som Rienecker och Jørgensen
tar upp – huruvida handledaren måste vara ämnesexpert.

Lindholm skriver att handledningen inte ska vara en terapeutisk situa-
tion medan Widerberg hävdar att handledning har många likheter med te-
rapi och påpekar det positiva i det.

När man rynkar på näsan åt denna parallell och inte vill att handled-
ning ska vara någon form av terapi, bygger det på en missuppfatt-
ning om vad terapi är. En terapeutisk metod går ut på att få klienten
att själv bli klar över sin situation så att han eller hon kan göra väl
underbyggda och självständiga val (Widerberg 1994/1995, s 74).
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Inspiration
Handledning kan ge upphov till många problem, men också vara inspire-
rande för båda parter:

Handledningsprocessen kan också vara en glädjens och det ömsesidiga
givandets och fåendets process (Lindholm 1999, s 61).

Många handledare upplever kontakterna med studerande, vilka skri-
ver uppsatser och avhandlingar, som mycket inspirerande (Nyberg
2000, s 43).

Handledaren kan också inspirera studerande genom att visa sitt eget
engagemang och sin egen entusiasm inför de studerandes forsknings-
uppgift och genom att ge uppmuntrande och konstruktiv kritik be-
träffande deras manuskript (Nyberg 2000, s 53).

Opposition
Oppositionens innehåll
Hur en opposition går till – vem som talar i vilken ordning – beskrivs i flera
böcker (Backman 1998, s 146–147; Ejvegård 1993/2003, kap 7; Larsson &
Norborg 1984/1997, s 55; Lindblad 1998, s 61–64; Strömquist 1998/1999,
s 93–94; Trost 2002, s 76–79). Författaren får först ordet för kortare korri-
geringar, därefter gör opponenten en sammanfattning som författaren får
möjlighet att kort kommentera varefter den egentliga oppositionen sker.
Efter denna kan auditoriet och ordförande/seminarieledare få yttra sig. Be-
skrivningarna skiljer sig lite åt genom att inte alla tar upp alla moment, men
det är inga stora variationer i detta.

I några böcker ges också anvisningar för hur opponenten kan förbereda
sig och vad som är extra viktigt att granska (Bjurwill 2001, s 92–94; Ejve-
gård 1993/2003, kap 7; Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 28;
Larsson & Norborg 1984/1997, s 55; Nyberg 2000, s 233–234; Paulsson
1999, s 66; Strömquist 1998/1999, s 93, 94–96; Trost, 2002, hela boken).
Uppräkningar av vad som bör granskas får det dubbla syftet att vara check-
lista för författaren under skrivandet och underlag för granskning för oppo-
nenten. Det anknyter därmed till skrivprocessen. Det är inte orimligt att
tänka sig att handledningen delvis kan fokuseras kring det som ska gran-
skas, men böckerna framställer det inte uttryckligen så.

En av handledningarna har oppositionen som huvudärende: Att vara
opponent (Trost 2002). Trost går, jämfört med övriga böcker, ”bakvägen”
i beskrivningen av vad en uppsats ska innehålla genom att boken fokuserar
det som ska granskas och påpekar att författare till uppsatser kan dra nytta
av granskningspunkterna under skrivandet. Övriga utgår från hur de olika
momenten kring en uppsats ska genomföras och när de sedan beskriver
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granskning av uppsatser inför opposition hänvisas tillbaka till beskrivning-
arna och förklaringarna av hur momenten utförs.

Inte bara blivande opponenter kan ha nytta och kanske glädje av att
ta del av de synpunkter jag här framför – det bör också respondenten
kunna ha i samma mån för att förbereda sina svar. Även författare
till uppsatser och avhandlingar bör således kunna ha nytta av mina
synpunkter (Trost 2002, s 5).

Momentet opposition är mycket svårt att överblicka och jämföra eftersom
det finns stora skillnader i framställningarna. I de flesta fall är omfattning-
en på de anvisningar som ges korta, från några rader till några få sidor.
Dessa kortfattade punkter återspeglar böckernas övriga innehåll – dock utan
explicita korsreferenser. En av punkterna i den lista över det som granskas
som Ehrlow, Kjöllerström och Lindström ställer upp är ”vetenskaplighet,
saklighet, logik”. Tidigare i boken finns ett avsnitt ”Krav på vetenskapliga
rapporter och uppsatser” (s 13) som förklarar vad de avser med vetenskap-
lighet. De korta punktlistorna kan därför läsas som den sorts sammanfatt-
ningar av hela, eller åtminstone stora delar av böckerna.

Samtidigt som det finns stora skillnader i framställningen så finns en
överensstämmelse såtillvida att det handledningarna beskriver som viktigt
att tänka på när en uppsats skrivs också är det som de tar upp som viktigt
att granska. Jag har inte funnit några inkonsekvenser på den punkten. Där-
med blir instruktionerna kring vad en opponent ska tänka på sammanfatt-
ningar av hela böckernas innehåll, och därav följer också en svårighet att
överblicka och jämföra handledningarnas instruktioner till studenterna i
deras opponentroll.

Men en hänvisning till handledningarnas hela innehåll blir paradoxalt
nog inte rättvisande eftersom de punkter som handledningarna nämner att
opponenten ska granska visserligen omfattar sådant som handledningarna
på andra ställen framhåller som viktigt men i instruktionerna till opponen-
ten sker en tyngdpunktsförskjutning i innehållet.

De regler som författarna har att följa och beskrivningarna av hur skriv-
processen sker tar mycket utrymme i böckerna. Men när opposition be-
skrivs finns skrivprocessen inte alls med och det är kanske naturligt efter-
som det framgår att det är uppsatsen och inte arbetet med uppsatsen som
ska bedömas. De regler som får stort utrymme i handledningarna när de tar
upp skrivande av uppsats får mycket litet utrymme när det är dags för op-
position. De allra flesta böckerna påpekar nämligen – och ibland mång-
ordigt – vådan av att som opponent ägna sig åt petitesser och detaljer som
stavning, referenser och annan formalia. Om det är några småfel behöver
de inte alls nämnas, om det är många påpekar man endast att stavningen
bör ses över (Bjurwill 2001, s 93; Ejvegård 1993/2003, 127; Trost 2002, s 77).
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Kom ihåg att det är olämpligt att under oppositionen fördjupa sig i
språkfel eller formaliamissar som inte leder till obegripligheter eller
påtagliga lässtörningar. Det räcker ofta med att man påpekar vad
som brister och sedan låter uppsatsförfattaren få ett exemplar av
uppsatsen med oegentligheterna markerade så att de kan åtgärdas
(Strömquist 1998/1999, s 96).

Erfarenheten visar att vissa då de opponerar på en uppsats eller av-
handling har en föreställning om att de skall vara petimätrar, knappo-
loger. Det innebär att de går igenom alla småfel och småproblem
som kan finnas i opuset. Enligt min mening skall man alltid vara
noggrann i vetenskapliga sammanhang. Men det innebär inte att man
skall gå till överdrifter då man opponerar. Det kan kanske vara klokt
att påminna sig själv om att inte heller man själv är ofelbar (Trost
2002, s 73–74).

Detta ska inte förstås som att stavning och formalia plötsligt blivit oviktiga,
utan jag läser det mer som att det är något som alla uppsatsförfattare bör
behärska men att det trots allt kan hända att någon missat något och det
ska inte opponenten orda så mycket om. Att formalia är viktigt syns genom
att det alltid finns med i de punkter som opponenten bör kontrollera:

Är uppsatsen utformad på ett formellt riktigt sätt (rubriker, hänvis-
ningar, citat, referat, litteratur och källor, språkbehandling etc.) (Lars-
son & Norborg 1984/1997, s 55)?

Förskjutningen från stort utrymme för formalia i instruktionerna till litet
utrymme i oppositionen ser jag därför inte som problematisk. Mer proble-
matisk är förskjutningen från litet utrymme för forskningsfrågor i instruk-
tionerna till stort utrymme i oppositionen.

Listorna över vad som ska kontrolleras i en uppsats får oftast formen av
frågor och många av frågorna rör forskningsprocessen. Som jag tidigare
påpekat står det inte mycket om forskningsprocessen i handledningarna
och några böcker skriver uttryckligen att de bara tar upp skrivandet – inte
forskningen. Men när en uppsats ska ventileras är det den dokumenterade
forskningsprocessen och dess resultat som granskas i första hand, inte skriv-
processen eller formalia.

Det är nu produkten, den färdiga uppsatsen, kommer att stå i centrum
snarare än processen (Bjurwill 2001, s 86).

Visar skribenten god kännedom om tidigare forskning/teorier och
hänvisar till dem?

Är datainsamlingen väl planerad och korrekt?
Har resultaten bearbetats korrekt och presenterats överskådligt?
Har resultaten anknutits till teoridelen (exempel på kontrollfrågor

från Nyberg 2000, s 233–234)?
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Metodval. Är valda metoder relevanta? Finns det alternativa meto-
der som kunde ha använts? Är författarens metoddiskussion och ar-
gumentation för metodens användning tillräcklig (Lindblad 1998,
s 63)?

Används speciell begreppsapparat? Är den adekvat? Används den på
rätt sätt? Definieras alla svårförståeliga eller obekanta termer? Är
definitionerna riktiga?

Är argumentering och slutsatser riktiga? Har materialet utnyttjats
på ett riktigt sätt? Finns det material som hämtats fram men som inte
kommit till nytta? Har författaren kanske pressat sitt material för
hårt eller utnyttjat det dåligt? Borde annat material ha använts? Har
författaren inte varit tillräckligt kritisk till sitt källmaterial (Ejvegård
1993/2003, s 124)?

Det kan också vara klokt att betänka att teorier, teorifragment eller
teoretiska perspektiv inte bara har att göra med tolkningar av data
av varierande slag utan också med metoderna som används;
metodteori är lika väsentligt som annan teori och den förbises inte
sällan i så kallade teoretiska uppsatser eller avhandlingar. Hur ligger
det till i ditt fall med det opus du skall opponera på (Trost 2002,
s 36–37)?

Här framskymtar också ibland dolda vetenskapsteoretiska antaganden. Inte
alla vetenskapsteoretiska skolor hävdar att resultat ska vara generaliser-
bara, vilket följande citat efterfrågar:

Har de verkligen försökt att relatera och generalisera sina resultat så
långt det går (Paulsson 1999, s 66)?

Oppositionens syfte
En avsikt med uppsatsoppositionen är att du ska lära dig att läsa och
tänka kritiskt, en annan att författaren ska lära sig att försvara sitt
verk men också att med hjälp av synpunkterna öka dess kvalitet
(Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 28).

Det viktigaste med oppositionen är att den ska göra en mindre bra
uppsats bra och en redan bra uppsats ännu bättre (Bjurwill 2001,
s 91).

Syftet med uppsatsventileringen är egentligen dubbelt. Dels skall ditt
vetenskapliga skrivande granskas och bedömas, dels skall gransk-
ningen leda till att du får möjlighet att förbättra din text (Strömquist
1998/1999, s 92).

När oppositionens syfte beskrivs nämns dess dubbla roller: kontrolltillfälle
och kvalitetshöjning. Båda dessa funktioner finns också närvarande när
oppositionens innehåll beskrivs. Oppositionen som ett tillfälle för studen-
terna att lära sig att försvara det de skrivit, som i citatet från Ehrlow, Kjöl-
lerström och Lindström, förekommer dock bara undantagsvis.
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God ton
Handledningarna skriver relativt mycket om den goda ton som bör känne-
teckna uppsatsseminariet. Oppositionen ska vara saklig, konstruktiv och
varsam framhålls i flera handledningar och opponenten ska inte efterstäva
att ”såga”, ”slakta”, ”hänga” eller ”avrätta” författaren (Backman 1998,
s 147; Bjurwill 2001, s 91; Trost 2002, s 69).

Den därpå följande kritiken ska ske utifrån ett allt överskuggande
perspektiv: den ska vara konstruktiv. En invändning från oppositio-
nen bör, där så är möjligt, alltid åtföljas av ett förslag till alternativ.
En sådan strategi i oppositionen leder till ett kreativt meningsutbyte
och för arbetet (forskningen) framåt. Den motsatta strategin, den
destruktiva där respondenterna ska ”hängas” är föga meningsfull.
Den är dessutom den lättaste strategin. Det finns nämligen inga per-
fekta, invändningsfria rapporter, åtminstone inte i beteendeveten-
skapliga sammanhang (Backman 1998, s 146–147).

Bjurwill (2001, kap 6) skriver om oppositionen som en kreativ pedagogisk
process och ansluter till Backman i frågan om att den enkla, men dåliga,
strategin för opposition är att ge omfattande icke-konstruktiv kritik.

En lektion eller ett seminarium av det här slaget ställer stora krav på
saklighet och noggrannhet hos både opponent och respondent. Verk-
samheten bör också karaktäriseras av att kontrahenterna uppträder
varsamt, lugnt och säkert och behandlar varandra respektfullt
(Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 29).

Var mjuk i formuleringarna och kamratlig i tonen mot författaren.
[…] Framhåll gärna, både vid behandlingen av enskilda moment och
i slutomdömet, de förtjänster du hittat. Som opponent skall man
kunna se inte bara det som är dåligt utan även det som är bra (Ejve-
gård 1993/2003, s 126–127).

Psykologiskt kan det vara bra att spara framhållandet av uppsatsens
förtjänster till sist i oppositionen. Därmed lindras litet den negativa
kritik som kan ha framförts tidigare. Tas det positiva upp först, följt
av delvis hård kritik, kan motsatt effekt uppstå. Fördelarna, som
påpekats en halvtimma eller så tidigare, har kanske i viss mån glömts
bort och det som ringer i deltagarnas öron vid seminariets slut är de
framförda anmärkningarna (Ejvegård 1993/2003, s 127).

Ofta är det lämpligt att inleda med de kvaliteter opponenten funnit i
arbetet för att ha dem som utgångspunkt för ytterligare förbätt-
ringsåtgärder. Här är plats för en liten varning att inte låta semina-
riet bli alltför snällt och okritiskt. Det är uppsatsskribenter inte be-
tjänta av i längden och det öppnar inte heller för någon utvecklande
diskussion och inlärningsprocess (Lindblad 1998, s 63).
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Den goda tonen och uppmaningarna att inte glömma det positiva hänger
samman med handledningarnas beskrivningar av att seminariets funktion
är att bidra till bättre uppsatser. Saklig kritik av brister, positiva omdömen
om starka sidor och allt yttrat på ett trevligt sätt ska göra seminariet till ett
tillfälle för lärande för alla inblandade.

Bedömning
Under rubriken bedömning har jag samlat två olika moment. Dels den be-
dömning, eller kanske snarare granskning, som görs av en opponent varvid
uppsatsens starka och svaga sidor uppmärksammas. Dels den bedömning
som lärare eller examinator gör och som resulterar i ett betyg. Dessa bör
naturligtvis i praktiken höra nära samman, men de särskiljs ändå i handled-
ningarna och placeras vanligen i två olika kapitel. Å andra sidan ligger
dessa bedömningsformer nära varandra genom att det är likartade – men
inte alltid identiska – kvalitetskriterier som anges.

En tredje form av bedömning i handledningarna är den källkritik som
studenterna förväntas utföra när de söker och läser litteratur (se kapitel 3
under rubriken Informationssökning). I det sammanhanget är det ytterli-
gare andra kriterier som ska vägas in i bedömningen och endast i något fall
finns länkar mellan denna bedömning och de övriga två typerna av bedöm-
ning.

Noggrannhet, tydlighet och inbördes överensstämmelse mellan textens
olika delar beskrivs som kvalitetskriterier som gäller för granskning och
bedömning i alla dessa tre former.

Bedömning som en fråga om betyg tas inte ofta upp i handledningarna.
Samtidigt är det uppenbart att det mesta av handledningarnas innehåll är
till för att hjälpa studenterna att skriva en uppsats som kan godkännas.
Alla de regler som tar så stort utrymme i böckerna är exempel på sådant
som bör vara nöjaktigt genomfört för att uppsatser ska bli godkända. Li-
kaså kan det innehåll som rör uppsatsskrivande som forskning räknas som
sådant som ska vara väl genomfört för att uppsatser ska godkännas. Med
en sådan avvägning kan det mesta av handledningarnas innehåll sägas ut-
göra bedömningskriterier.

Tre av handledningarna har längre resonemang kring bedömningsfrågan.
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001, kap 7) tar upp vad bedömning
kan sägas vara; vad man gör när man bedömer. De kopplar det både till
bedömning av uppsatser och till källkritik och dessutom till sina tidigare
diskussioner om kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande görs därigenom till
ett centralt förhållningssätt i all bedömning. Kapitlet frågar vad som är
sant, behandlar källkritik och bedömning av data, granskning av rapporter,
opposition (utan att använda termen), felkällor och skrivande av remissvar.
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Kritiskt tänkande tas upp genomgående i boken, liksom frågor om vad ve-
tenskap är och det anknyter till bedömningsfrågan.

I ett långt kapitel behandlar Rienecker och Jørgensen (2000/2002, kap
2) bedömning av uppsatser.2 Kapitlet heter ”En bra uppsats – kvalitets-
kriterier”, det omfattar 24 sidor och är därmed det mest omfångsrika i
frågan. Jag återger här några av kapitlets underrubriker:

Uppsatsförfattaren är närvarande som fackman i en bra uppsats

En bra uppsats förhåller sig till vetenskapen och till genren uppsats
på postgymnasiala utbildningar

En bra uppsats använder sig av ämnets kunskaper och redskap

En bra uppsats är fokuserad

En bra uppsats placerar sig högt på Blooms taxonomi för inlärnings-
mål

En bra uppsats driver ett argument

En bra uppsats förhåller sig till sitt material, till sig själv och till sitt
ämnesområde

En bra uppsats metakommunicerar

Bjurwill (2001, kap 2) gör en genomgång av ett antal ”Försök att bestäm-
ma och bedöma kvaliteten på uppsatser”. Han refererar försök från Hög-
skolan i Halmstad, Högskoleverket, Finansdepartementet och Skolverket.
Dessa olika undersökningar visar att olika saker kan bedömas och att sam-
ma saker kan bedömas på olika sätt. Bjurwills kapitel ger därför inga svar
på vad som bör bedömas eller hur utan det ger underlag för fortsatt reflek-
tion och problematisering. Utöver det nämnda kapitlet med resonemang
om bedömning erbjuder han (2001, kap 5) kvalitetskriterier för bedömning
av uppsatser.

Samtliga dessa tre kapitel om bedömning ger, om än på mycket olika
sätt, underlag för reflektion snarare än korta punkter att bedöma. Dessa
kapitel är problematiserande och refererar i hög grad annan litteratur. De
innehåller en mängd uppslag för läsarens fortsatta reflektion.

Handledningarna innehåller också bedömningskriterier och jag ger här
några exempel på sådana.

För godkänt: Uppsatsen skall i tillämpliga fall uppvisa

• överskådlig disposition och innehållsförteckning

• klart syfte med frågeställningar och hypoteser

• källkritiska tekniker (bl a bortfallsanalys)

• korrekta sakuppgifter

• ordagranna citat

• ordentliga referenser så verifiering lätt kan ske (notapparat)
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• adekvat källförteckning

• stringent form

• korrekt språk

För väl godkänt: Uppsatsen skall uppfylla kraven för Godkänt och
därutöver visa prov på

• teoretisk (metodologisk) medvetenhet

• viss självständighet

• stilistisk mognad (Ejvegård 1993/2003, s 135–136)

Denna förteckning kan jämföras med det som Ejvegård anger att opponen-
ten bör granska. Dessa listor är inte helt olika, men de överensstämmer inte
heller till punkt och pricka (jag har förkortat samtliga punkter):

• Uppsatsens titel: Är den adekvat. …

• Används speciell begreppsapparat? Är den adekvat? …

• Är argumentering och slutsatser riktiga? Har materialet ut-
nyttjats på ett riktigt sätt? …

• Vilka vetenskapliga metoder och tekniker har använts? Har
de använts på ett riktigt sätt? …

• Hur ser kapitelindelning, rubriker och innehållsförteckning
ut? … Även rubriker, förklaringstexter m m bör kontrolleras
när det gäller klarhet, relevans och förståelse.

• Referat, citat, notapparat och källförteckning bör studeras
särskilt. … (Ejvegård 1993/2003, s 124–125).

Även Nyberg (2000, s 139–145, 233) skiljer på bedömning och opposition,
men kriterierna är likartade.

Paulsson ställer upp frågor för opponenten inför seminariet:

• Stämmer titel, syfte, metod, teori, empiri och resultat över-
ens?

• Har författarna motiverat alla de viktiga val som de gjort?

• Har de tydliggjort sina resultat?

• Har de verkligen försökt att relatera och generalisera sina
resultat så långt det går?

• Har vi kommit på någon alternativ uppläggning av hela eller
delar av uppsatsen som vi tycker verkar intressant?

• Har vi kommit på någon alternativ tolkning av hela eller de-
lar av uppsatsen och dess resultat som vi tycker verkar intres-
sant (Paulsson 1999, s 66)?
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Han ställer också upp nio bedömningskriterier:

1. ämnets relevans (teoretiskt, praktiskt, allmänt)

2. teoribasering (teoriförtrogenhet, teorianvändning)

3. metod (metodkännedom, metodtillämpning)

4. empiri (relevant, intressant, rikhaltig)

5. resultat/kunskapsbidrag (teoretiskt, praktiskt)

6. resultatförankring (relatering, generalisering)

7. fungerande helhet (logisk, balans)

8. bearbetningsgrad

9. kreativitet (Paulsson 1999, s 71).

Jag har svårt att ge en samlad beskrivning av hur handledningarna skriver
om bedömning. I många frågor kan jag se likartade ställningstaganden i
böckerna, men inte i denna fråga. Endast sju böcker tar upp frågan, tre
innehåller omfattande resonemang och de gör det ur olika utgångspunkt så
att kapitlen knappast är jämförbara, övriga anger kriterier och för ibland
kortare resonemang. Handledningarna resonerar mer i denna fråga än i
många andra frågor men resonemangen kompletteras oftast med listor över
vad som ska bedömas.

Jag kan, men det är otydligt, urskilja att de flesta böckerna beskriver vad
som ska bedömas eller vad bedömning är. Eriksson och Wiedersheim-Paul
samt Rienecker och Jørgensen kanske snarare skriver om vad bedömning
gör, vilken sorts handlingar som utförs i en bedömning. Det är då bedöm-
ning som process snarare än bedömning i form av att göra ett utlåtande av
hur något är. De flesta kriterierna handlar om att kontrollera att uppsats-
författaren gjort rätt. Eriksson och Wiedersheim-Paul samt Rienecker och
Jørgensen ger, i större mån, utrymme för läsaren att fundera över variatio-
ner av vad som kan vara rätt.

Motiv för skrivandet
De vanligast förekommande motiven för uppsatsskrivande har att göra med
att skrivandet är viktigt i vetenskaplig verksamhet, men det förekommer en
rad andra motiveringar till varför uppsatser ska skrivas. Jag nämner här ett
antal motiv i punktform och därefter följer några citat som får utgöra exem-
pel på dessa motiv. De tre första punkterna är de som oftast nämns. De tre
följande förekommer relativt ofta och de tre sista förekommer endast i någ-
ra få fall.
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Uppsatser ska skrivas …

• eftersom högskoleutbildning ska bygga på vetenskaplig grund enligt
högskolelagen.

• eftersom studenterna ska ges tillfälle att öva sig i det vetenskapliga
hantverket/i att bedriva forskning.

• för att träna studenternas kritiska tänkande.

• för att studenterna ska bli godkända i kursen.

• som arbetslivsförberedelse.

• för att det ger god övning i självständigt arbetssätt.

• för att studenterna ska utveckla sin skrivförmåga.

• för att de ger studenterna en chans att fördjupa sina kunskaper inom
ett område.

• för att ge studenterna tillfälle att använda eller fördjupa innehåll från
hela utbildningen.

Man kan fråga sig varför man ska skriva vetenskapliga uppsatser på
våra universitet och högskolor. Svaret är mycket enkelt. Det är där-
för att all universitetsverksamhet skall bygga på vetenskaplig grund,
något som stadgas i högskolelagen. Det är således universitetens upp-
gift att slå vakt om vetenskapen och utveckla den. Att lära sig vad
vetenskap är gör man bäst i praktiken, genom att genomföra små
forskningsprojekt och genom att skriva uppsatser (rapporter) som
strävar efter att vara så vetenskapligt utformade som möjligt till både
innehåll och form (Ejvegård 1993/2003, s 13).

Hela uppsatsarbetet går ut på att de studerande ska tillämpa veten-
skapliga metoder i praktiskt forskningsarbete (Lindblad 1998, s 66).

Undervisningen vid högskolan ska vila på vetenskaplig grund, heter
det i högskoleförordningen. Det beror bland annat på att den ska
vara forskningsförberedande, men också för att den rent allmänt ska
skola studenterna till att förstå och handskas med det som de möter
i kunskapssamhället och i vetenskapens värld, att vaccinera dem mot
okunskap och ovetenskaplighet. Att skapa en successivt stegrad un-
dervisning i vetenskapligt tänkande borde vara en nationell angelä-
genhet och därför borde du också få göra en obligatorisk så kallad
vetenskaplig värnplikt under viss tid på högskolan (Bjurwill 2001,
s 27).

Din primära uppgift är naturligtvis att skriva en uppsats för att bli
godkänd på kursen (Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995,
s 9).
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Examensarbetet är ingalunda något nödvändigt ont som tillfogats
för att öka ditt lidande. I stället kan du se på arbetet som en viktig
förberedelse för arbetslivet och de självständiga uppgifter du där ska
genomföra. Avsikten är att du under arbetets gång, dels skall lära dig
arbeta självständigt, dels skall integrera vad du lärt dig under studie-
tiden. När du gör ditt examensarbete förutsätts att du kan tillämpa
vetenskapliga metoder, utföra systematiskt vetenskapligt arbete och
presentera dina resultat på ett förståeligt, logiskt sätt. Därtill skall
du visa att du ser helheter genom att du presenterar dina resultat
överskådligt och ser samband mellan de egna resultaten och tidigare
forskningsresultat och teorier. Slutligen måste du visa prov på själv-
ständigt kritiskt tänkande vid diskussion av dina metoder och resul-
tat (Nyberg 2000, s 26).

Innan man på allvar börjar arbeta med själva uppsatsen kan det vara
lämpligt att klargöra för sig själv, och kanske även handledaren, var-
för man skriver uppsats. Man vill förstås lära sig skriva uppsats, få
studiepoäng och kanske också få ut en examen. Men många gånger
finns det även andra drivkrafter, som t.ex.; lära sig mer om område
X, få jobb inom område X eller få anställning vid företag Y. […]
Ofta finns det flera skäl till varför man skriver … då måste man
klargöra prioriteringen. Är det t.ex. viktigare att få anställning inom
företaget man skriver för än att göra en bra uppsats (Paulsson 1999,
s 33)?

Ett sammanfattande sätt att karakterisera den självständiga uppsat-
sen är att säga att den i idealfallet ska lära den skrivande såväl ämnes-
kunskaper som hur man arbetar när man levererar ny insikt och där-
med lägger ”en sten till vetenskapens stora hus”, d v s forskar. I prak-
tiken måste man inom utbildningssystemet ofta nöja sig med en nå-
got mera blygsam målsättning, särskilt i uppsatser som skrivs i bör-
jan av utbildningen (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 13).

Att skriva uppsats är en viktig del i din akademiska utbildning. Oav-
sett om uppsatsen skrivs på B-, C- eller D-nivå, är målet detsamma.
Du skall under arbetet med uppsatsen dels lära dig att tillämpa ett
vetenskapligt arbetssätt, dels få tillfälle att fördjupa dina kunskaper
på ett avgränsat område inom ditt ämne.

Uppsatsskrivandet förutsätts också ge dig vana att arbeta själv-
ständigt samtidigt som det utvecklar din skrivförmåga. Varje upp-
sats förbereder på så sätt för fortsatta forskningsuppgifter och fort-
satt utvecklat skrivande (Strömquist 1998/1999, s 9).

De tre vanligaste motiven för skrivande anknyter till högskolans uppdrag
att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, så som det formuleras i hög-
skolelagen och flera handledningar hänvisar också till lagen. Vad kritisk
bedömning och vetenskaplighet kan betyda för uppsatsernas innehåll, för-
bigås vanligen.
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Uppsatsens utbildningsmässiga sammanhang
I kapitel 2 skriver jag att handledningarna är att betrakta som komplement
till undervisning, handledning och annan litteratur. Det blir i den mer ingå-
ende granskning av innehållet som jag gör i detta kapitel synligt på flera
sätt. De tre punkterna handledning, opposition och bedömning är exempel
som pekar mot det sammanhang där uppsatsen skrivs. Detta understryks
dessutom genom många korta hänvisningar där studenten ombeds att kon-
trollera vad som gäller vid den egna institutionen genom att läsa de doku-
ment de fått eller genom att tala med handledaren.

Ta för säkerhet skull av handledaren reda på vilka rutiner som gäller
för inlämning av det manuskript som ska granskas vid seminariet.
Hur många exemplar skall lämnas in? Till vem och när (Nyberg 2000,
s 32)?

Oavsett vilket vetenskapsområde eller vilken institution det rör sig
om i ditt aktuella fall så bör du först förvissa dig om vilken syn de
ledande vid den aktuella institutionen har. Din opposition bör rimli-
gen huvudsakligen vara i paritet med de förväntningar och seder man
har på den aktuella institutionen (Trost 2002, s 36).

• Läs andras uppsatser (helst med betyg och kommentarer) från
din egen studiegång.

• Ta reda på hur din handledare bedömer kvalitetskriterierna
(Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 25).

När uppsatsskrivande beskrivs som forskning anger några handledningar
att det finns olika vetenskapliga traditioner inom olika ämnen och det för-
står jag också som ett sätt att peka på det utbildningsmässiga sammanhang-
et, även om det är svagt upplyft i handledningarna (se kapitel 4). Utbild-
ningen hör hemma i en disciplin som upprätthåller vissa vetenskapliga tra-
ditioner vilka studenten ska lära känna.

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001) noterar inte det utbildnings-
mässiga sammanhanget genom särskilda formuleringar. Däremot är boken
upplagd så att den lämpar sig för gruppdiskussioner och för att ingå som en
del i en utbildning.

Studentens ansvar betonas av Paulsson:

När det gäller andra kurser har institutionen lagt ner en hel del ar-
bete på kursutveckling och tar ansvar för att kursens inriktning, lit-
teraturen och övrigt innehåll är relevant och att den avsatta tiden är
rimlig i förhållande till stoffet. Detta ansvar läggs nu till stor de på
studenterna själva efter det att de under kanske 1–2 års tid vant sig
vid en helt annan ansvarsfördelning (Paulsson 1999, s 25).
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Endast i ett fåtal fall förekommer kopplingar mellan utbildningens övriga
innehåll och uppsatsen:

När du skriver uppsats får du chans att visa vad du har lärt dig under
dina år som student. Du får chans att visa att du har förstått vad
olika böcker handlar om och att du kan använda dina kunskaper.
Du får också chans att visa att du är en självständig person, som inte
går på vad som helst. Du är kritisk och accepterar inte utan vidare de
påståenden forskare eller intervjupersoner kommer med (Brunsson
& Holmblad 1999, s 6).

Uppsatsarbetet ger de studerande möjligheter att tillämpa och för-
djupa kunskaper som har inhämtats under tidigare kursmoment
(Lindblad 1998, s 10).

Mening: Uppsatsskrivande är ett utbildningsmoment
• Uppsatsskrivande är ett utbildningsmoment. Handledningarnas mål-

grupp är studenter som ska lära sig skriva uppsats och det är det
starkaste uttrycket för att uppsatser är ett utbildningsmoment. Dess-
utom innehåller flera handledningar textavsnitt om handledning,
opposition och bedömning. Handledning och bedömning beskrivs i
viss mån som aktiviteter som sker i en relation mellan den skrivande
studenten och andra människor; medstudenter och lärare. Fokus flyt-
tas delvis från uppsatsskrivandet till mötet med andra. Vikten av att
studenten bidrar till en fungerande arbetsrelation med handledaren
betonas, liksom vikten av att studenten under oppositioner uppträ-
der hänsynsfullt och korrekt både som respondent och opponent. I
några böcker framkommer att god handledning är en bristvara, med-
an andra har en mer positiv syn på handledning. Handledning som
maktrelation finns omnämnt. Utöver detta finns även en rad regler
för studenten att följa avseende hur handledningen ska genomföras,
vad som ska kontrolleras inför en opposition, och hur den genom-
förs. Bedömningsfrågan behandlas vanligen i form av en lista över
bedömningskriterier som kan tjäna som mål för den skrivande att
uppnå.3

Kommentarer och konsekvenser
Meningen ”uppsatsskrivande är ett utbildningsmoment” är på flera sätt
dubbeltydig.

Dels är utbildningssituationen viktig i och med att den är anledningen till
att handledningarna finns. Dels är utbildningssituationen nedtonad genom
att hänvisningarna till den utbildning de tänkta läsarna följer, inte är speci-
ellt omfattande i jämförelse med annat innehåll.
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Dels ska varje student i sin ensamhet följa regler och dels ska de vara ena
parten i en handledningsrelation. När uppsatshandledningarna skriver om
handledning, opposition och bedömning gör de det på ett sätt som delvis
avviker från det övriga innehållet genom att relationen mellan människor
lyfts. Texterna blir i flera fall mer resonerande än när annat innehåll be-
handlas. Samtidigt förekommer här punktlistor med bedömningskriterier
och saker för opponenten att kontrollera vilket mera liknar handled-
ningarnas övriga innehåll.

Handledningarnas sätt att skriva om handledning öppnar därmed för en
situation där studenterna å ena sidan har möjligheter att påverka vad som
sker genom att handledning beskrivs som en relation medan de å andra
sidan har en rad fasta bedömningskriterier att svara upp mot. De har också
som opponenter stort inflytande över uppsatsseminariet och där bidrar de
till bedömningen av studiekamraternas uppsatser.

Sammanhanget där uppsatserna skrivs beskrivs som att olika institutio-
ner har olika regler varför studenten ska kontrollera vad som gäller medan
kopplingarna mellan uppsatskursen och övriga kurser endast uppmärksam-
mas i något enstaka fall. De tidigare beskrivningarna av uppsatsen som ett
antal moment att klara av förstärks genom att uppsatsen inte skrivs in i ett
utbildningssammanhang. Därmed tror jag att möjligheterna att uppsatsen
blir ett tillfälle för vetenskaplig fördjupning och kritiskt tänkande försva-
gas – mål som handledningarna ofta nämner.

I de tre meningar jag formulerar under läsningarna av handledningarnas
innehåll (kapitel 3–5) fokuseras den enskilda studentens arbete och skri-
vande. Samarbete eller bistånd från andra nämns men det huvudsakliga
innehållet handlar om vad och hur individen ska göra för att slutföra sin
uppsats. Dessa olika ”vad och hur” beskrivs ibland i löpande text men
påfallande ofta i form av punktlistor eller numrerade listor och även i den
löpande texten framstår skrivandet som en stor uppgift bestående av många
små separata moment. Meningen om uppsatsskrivande som regelföljande
(kapitel 3) finns därmed närvarande även i de båda andra meningarna om
uppsatsskrivande som forskning (kapitel 4) och som utbildningsmoment
(kapitel 5).

Ur dessa tre meningar framträder bilden av en ensam student som med
hänsyn till vissa regler utför ett delmoment i taget på väg mot målet som är
den färdiga uppsatsen. Till sin hjälp har studenten olika handböcker och
handledningar, vissa instruktioner från institutionen, en handledare som
ibland är till hjälp och kanske någon kamrat att diskutera med.4 Trots att
relationen med andra finns med när utbildningssituationen beskrivs är be-
toningen på det ensamma arbetet som helhet mer framträdande.
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Noter
1 Det är oklart om Nyberg med detta avser handledning inom grundutbildning –
hans referenser i avsnittet handlar om handledning av forskarstuderande.
2 Rienecker och Jørgensen nämner över huvud taget inte oppositionsförfarande.
Det är inte är ett obligatoriskt inslag i den danska högre utbildningen (personlig
kommunikation med Karen Borgnakke och Frede V Nielsen).
3 I Bjerstedt (1997) är uppsatser som utbildningsmoment nedtonat. Boken är främst
en genomgång av formalia och utbildningsmomentet blir synligt genom att uppsats-
skribenter i boken får tillfälle att lära sig detta. Andra uttryck för utbildning, som
texter om handledning eller liknande, finns ej i boken.
4 I Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001) är gruppen mer framlyft än i övriga
handledningar genom att boken är anpassad för att fungera med problembaserat
lärande som utbildningsmetod. Trots detta bedömer jag att det ändå är den en-
skilda studentens arbete som fokuseras i innehållet vilket gör att den bild av den
ensamma studenten som jag tecknar överensstämmer även med den handledningen.
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STEG TVÅ

Forskning om lärande och skrivande

I avhandlingens första steg formulerar jag meningar om uppsatsskrivande
genom läsningar av uppsatshandledningarna. I steg två formulerar jag me-
ningar genom mina läsningar av forskning om lärande och skrivande.

När jag sökte fram uppsatshandledningarna fann jag också rapporter
om uppsatsskrivande (se Bilaga 1) vilka, tillsammans med engelskspråkiga
tidskriftsartiklar om uppsatsskrivande (se Bilaga 2), är mina främsta källor
i detta steg. Rapporterna och artiklarna kompletteras dock med annan
forskningsbaserad litteratur om uppsatsskrivande; litteratur som jag redan
kände till, sådan jag funnit genom databassökningar, och sådan jag funnit
via referenser i övrig litteratur.

Förutom texter som handlar om uppsatsskrivande introducerar jag i detta
steg (i kapitel 7) den fenomenografiska forskningen om lärande vilken ut-
gör en referensram för huvuddelen av den pedagogiska forskningen om
uppsatsskrivande (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986, se även Mar-
ton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1977). Jag skriver ibland ”den fenomeno-
grafiska forskningen” och det är då primärt Marton, Hounsell och Entwistle
(1984/1986) som avses. Dessutom presenterar jag i kapitel 9 en teori om
undervisning som är sprungen ur den fenomenografiska forskningen om
lärande (Ramsden 1992/2003).

I kapitel 6 läser jag främst ett antal svenska institutionsrapporter om
uppsatsskrivande och i kapitel 8 läser jag engelskspråkiga artiklar om
uppsatsskrivande, men båda kapitlen omfattar dessutom andra typer av
källor. Uppdelningen ska inte förstås som en uppdelning per publikations-
typ utan det är texternas innehåll som har styrt uppdelningen. Jag eftersträ-
vade en annan uppdelning men efter ett omfattande sorteringsarbete uti-
från detaljer i texterna kunde jag konstatera att innehållet följer publi-
kationstyp och därvid får det bli. Under läsningarna av rapporterna om
uppsatsskrivande ser jag vissa likheter och under läsningarna av artiklarna
är det andra likheter som ligger till grund för de meningar jag formulerar.
Övriga källor inordnas i det kapitel där de innehållsligt hör hemma.

Jag fann dock en fråga som är omskriven i många olika typer av texter –
frågan om allas lika möjligheter att studera. Den frågan har jag lyft ut från
steg två och den får ett separat kapitel i steg tre.
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Därefter frågar jag om det finns alternativa perspektiv till det som jag
läser i kapitel 6–9. Jag presenterar dels sociokulturella perspektiv (kapitel
10), vilka inte fått något större genomslag i studier om högre utbildning
och dels språkvetenskaplig forskning om skrivundervisning (kapitel 11).

Ibland behöver jag kunna hänvisa till ”de texter som ligger till grund för
mitt meningsformulerande i kapitel 6 eller 8” och därför behöver jag en
samlande beteckning. Jag skriver ”rapporterna” när jag syftar på innehållet
i kapitel 6, och ”forskningen om uppsatsskrivande” när jag syftar på kapi-
tel 8. Jag kunde ha valt att skriva ”texterna i kapitel 6” men de beteck-
ningar jag valt säger något mer om innehållet än vad ett kapitelnummer gör
och därför fick det bli så även om det inte är idealt.

Varje kapitel i steg två innehåller en mening om uppsatsskrivande. Dess-
utom jämför jag meningarna med tidigare formulerade meningar och söker
möjliga konsekvenser av de meningar jag formulerar.

I det sista kapitlet i steg två gör jag en samlande jämförelse mellan de
olika meningarna från steg ett och två.

I handledningarna finns en betoning av den enskilda studentens förmåga
att skriva. I forskningen om lärande och skrivande finns en gemensam beto-
ning av institutionens roll för skrivandet. Övergången från steg ett till steg
två blir därmed en övergång från individ till institution.
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KAPITEL 6

Institutionernas planering är avgörande

Vid många svenska högskolor och universitet har man genomfört under-
sökningar om uppsatsskrivande och ett antal rapporter har publicerats.1

Rapporterna varierar både i omfång och i grad av anknytning till forsk-
ning. De har genomförts på olika sätt och det är olika frågor som ställts
men de baseras på undersökningar av skrivande studenter och/eller handle-
dande lärare. En rapport är från Norge (Lauvås & Handal 1998) medan
övriga är svenska.2

Det finns i dessa rapporter en gemensam ambition att förbättra uppsats-
skrivandet inom högskolan och det som eftersträvas är hög genomström-
ning med bibehållna höga kvalitetskrav. Målet är att den övervägande ma-
joriteten av studenterna ska slutföra sina uppsatser inom terminen. Genom
intervjuer och/eller enkäter har de sökt efter sådant som fungerar väl och
sådant som utgör hinder eller problem. I något fall har ett problem identi-
fierats på förhand och rapporten inriktas på detta problem.

Rapporternas handlingsförslag till institutionerna
Flera rapporter formulerar uttryckligen handlingsförslag medan andra pe-
kar ut problem på ett sätt som gör att handlingsförslag impliceras. Jag har
samlat de vanligast återkommande handlingsförslagen under de följande
rubrikerna. Rapporterna ger, trots övriga olikheter, en gemensam bild av
vilka brister som finns och gemensamma förslag till hur bristerna kan åt-
gärdas.

Tidig introduktion
Rapporterna poängterar att det är viktigt att studenterna tidigt kommer
igång med att skriva. De framhåller också vikten av att studenterna tidigt
informeras om vad vetenskapligt skrivande innebär och vilka krav som kan
ställas på sådant skrivande både vad gäller form och innehåll. Skrivträning-
en kan gärna börja redan under A-kursen genom att studenterna tidigt får
skriva olika typer av texter.

C-uppsatsen kan förberedas under B-kursen genom att många olika skriv-
uppgifter ges och genom introduktion kring vad en uppsats är. Studenter
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kan uppmanas att delta i uppsatsseminarier. Tidigt ämnesval och tidig kon-
takt med handledaren gör det möjligt för studenterna att snabbt komma
igång med uppsatsen och därmed ökar chanserna att de kan slutföra upp-
satsen i tid.
(Blåsjö 2000, Bjereld 1996, Blückert 2002, Carlsson m fl 1995, Högberg &
Eriksson 1998, Lindfors 1996, Persson 1999.)

Struktur i uppsatskursen
Rapporterna visar att tydlighet och god struktur i uppsatskursen underlät-
tar för studenterna att klara av uppgiften. Tydliga delmål och inlämnings-
tillfällen under uppsatskursens gång hjälper alla att hålla takten och där-
med att bli klara i tid. Rapporterna betonar att uppsatskursen är just en
kurs och därmed förstärks likheterna med andra delkurser.

Det framhålls att all personal bör utgå från att alla uppsatser ska bli
klara i tid och examinationstillfällena kan vara schemalagda från början.
Denna till synes enkla åtgärd tycks ha relativt stor betydelse för genom-
strömningen.
(Andersson & Persson 2002, Carlsson m fl 1995, Högberg & Eriksson
1998, Högskoleverket 19993, Löfgren & Ohlsson 1999, Stockholms uni-
versitets studentkår 19994.)

Tydliga bedömningskriterier och krav
Rapporterna framhåller vikten av tydliga bedömningskriterier och klargör-
anden av olika krav (uppsatsernas omfång, tidsåtgång, deltagande i hand-
ledning etc). Detta för att studenterna ska kunna förstå vad som förväntas
av dem. När kraven är kända kan de fungera som en riktningsvisare för
studenterna i deras arbete. Bedömningskriterierna är dessutom viktiga som
verktyg för enhetlig bedömning av uppsatserna, vilket är en viktig rätts-
säkerhetsaspekt.5

(Bjereld 1996, Blückert 2002, Blåsjö 2000, Carlsson m fl 1995, Högberg &
Eriksson 1998, Högskoleverket 1999, 2002, Lauvås & Handal 1998, Lind-
fors 1996, Stockholms universitets studentkår 1999.)

Organiserade kontakter med andra
Rapporterna visar att organiserade kontakter med andra studenter (eventu-
ellt genom att de skriver i par eller genom grupphandledning) och regelbun-
denhet i handledning motverkar den känsla av ensamhet och isolering som
många studenter upplever och som negativt påverkar arbetet. I något fall
har det visat sig att studenter som skriver i par oftare slutför sina uppsatser
än de som skriver ensamma.
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Tydlighet i omfattning, uppläggning och ömsesidiga förväntningar kring
handledningen gör att den blir mer effektiv och att den kan utgöra det stöd
den är tänkt att vara för studenten. Studenterna är sällan missnöjda med
hur handledningen fungerar men de vill ofta ha mer handledning. När hand-
ledningen inte fungerar uppstår allvarliga problem för studenten att slut-
föra uppsatsen. Det bör därför vara möjligt och odramatiskt att byta hand-
ledare, även om det är en åtgärd som sällan används.

(Andersson & Persson 2002, Blückert 2002, Blåsjö 2000, Carlsson m fl
1995, Högskoleverket 1999, Lindfors 1996, Löfgren & Ohlsson 1999, Pers-
son 1999.)

Gott samarbete med biblioteket
Gott samarbete med biblioteket och biblioteksinformation i rätt tid under-
lättar för studenterna.6 Det är inte vanligt att studenterna har problem med
att få tag på litteratur men det förekommer och tycks vara vanligare inom
vissa ämnen. Även om det är ett problem som drabbar få studenter blir det
allvarligt för dem som drabbas i och med att bristen på litteratur blir ett
verkligt hinder för dem att slutföra uppsatsen.

(Carlsson m fl 1995, Stockholms universitets studentkår 1999.)

Handledarutbildning
Handledarutbildning omnämns som viktigt för att lärarna ska ha bered-
skap att handskas med den speciella situation som uppsatskurserna utgör.
Det finns ingen större överensstämmelse i rapporterna i fråga om vilket
innehåll en sådan utbildning bör ha, men viss samsyn kring att det behövs.

Ann Blückert (2002) skriver om kurser med tyngdpunkt på ett språkligt
innehåll. Margareta Högberg och Åke Eriksson (1998) anser att kurser kan
omfatta handledning som pedagogisk aktivitet och de formella aspekterna
(formalia, kravnivåer, regelverk). Stockholms universitets studentkår (1999)
efterfrågar handledarutbildning, men det är oklart vilket innehåll som de
ser behov av.

Att skriva för andra
De studenter som Kerstin Norén (1998) intervjuade sade att de inte tror att
lärarna intresserar sig för deras uppsatser, ”vilket är både sorgligt och orik-
tigt” (s 243). Blückert (2002) skriver att vetskapen om att andra, även ut-
anför högskolan, kommer att läsa det som studenterna skriver befrämjar
studenternas skrivande och detta har i några fall tagits tillvara av högskolor
som medvetet arbetar för att studenters texter ska spridas till en större läse-
krets. Vikten av att skriva för andra läsare än lärare är en liten fråga i
rapporterna och få exempel ges.
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Mening: Institutionernas planering
När jag nu formulerar en mening om uppsatsskrivande från rapporterna
gör jag det i viss mån genom en jämförelse med handledningarnas innehåll
eftersom den jämförelsen hjälper mig att se skillnader.

Rapporterna om uppsatsskrivande vid svenska högskolor lyfter fram
några moment där det förekommer problem eller goda exempel på hur
uppsatsskrivande organiseras. De ger exempel på hur institutioner kan or-
ganisera utbildningar så att det blir möjligt för studenterna att slutföra sina
uppsatser i tid. I uppsatshandledningarna handlar uppsatsskrivande om vad
den enskilda studenten ska göra och hur hon ska klara att skriva sin upp-
sats. I rapporterna handlar uppsatsskrivandet om vad institutionerna ska
göra. Det rör sig om två skilda sätt att beskriva uppsatsskrivande, där an-
tingen individens förmåga eller institutionens planering framstår som de
möjliga arenor där orsakerna till framgång eller misslyckande kan sökas
och där förbättringsåtgärder kan sättas in.7

Institutionen är inte frånvarande i uppsatshandledningarna, men den har
en nedtonad roll och framställs huvudsakligen som en instans varifrån vissa
föreskrifter och handledare kommer, och där betyg sätts. Det är studenten
som måste lära sig olika saker för att kunna slutföra uppsatsen. I de fall det
brister i institutionens rutiner får studenten kompensera det genom eget
arbete.

Studenterna är däremot tydligt närvarande i rapporternas institutions-
perspektiv. Rapporterna baseras oftast i undersökningar av studenters erfa-
renheter och utgångspunkten är att studenterna skriver i ett institutionellt
sammanhang. De goda exempel och de problem som dras fram handlar inte
om individens förmåga utan om vad institutionen kan göra för att stödja
studenten i utbildningarnas uppsatsmoment.8

Efter läsningen av dessa rapporter om uppsatsskrivande vid svenska hög-
skolor och universitet formulerar jag en mening om uppsatsskrivande:

• Institutionernas planering av utbildningsmomentet uppsatsskrivan-
de är avgörande för studenternas möjligheter att slutföra uppgiften
på ett tillfredsställande sätt.

Jämförelser och konsekvenser
I kapitel 2 formulerar jag en mening om uppsatshandledningarna som kom-
plement till undervisning och handledning, en mening som är helt frånva-
rande i rapporterna. Rapporterna tar inte upp uppsatshandledningar som
en möjlig väg till förbättring av villkoren för uppsatsskrivande, vilket kan
förstås som ett ifrågasättande av att handledningarna har betydelse för skri-
vandet. Handledningarna vänder sig till en enskild student och den vikt
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som rapporterna lägger vid institutionen har ingen motsvarighet i handled-
ningarnas innehåll. På motsvarande sätt medför rapporternas betoning av
institutionernas roll att den enskilda studentens arbete tonas ner.

Det skulle ha varit möjligt för mig att formulera en mening om uppsats-
skrivande som utbildningsmoment även under läsningen av rapporterna.
Det skulle dock primärt vara en annan mening än den jag formulerar i
kapitel 5. Rapporterna handlar entydigt om ett skrivande inom ramen för
en utbildningssituation där studenterna ska lära sig något – så långt är
handledningarna och rapporterna överens. Det finns också en likhet i att
mötet med andra (i grupper, handledning och seminarier) är av vikt för
skrivandet. I övrigt slår även här de skilda perspektiven i form av betoning
på individ eller institution igenom. Rapporterna betonar institutionernas
ansvar; institutionerna har till uppgift att organisera och genomföra utbild-
ning och därmed faller det på deras ansvar att göra det väl. Hand-
ledningarnas beskrivningar av handledning och opposition förutsätter att
studenterna tar stort ansvar eftersom de inte kan räkna med att institutio-
nerna alltid gör det som de borde göra.

Handledningarna och rapporterna påtalar gemensamt ett problem: Stu-
denterna får inte det stöd de borde få i skrivandet. Handledningarnas lös-
ning är att studenterna får ta på sig mer ansvar, och i det vill handledningar-
na bistå. Rapporternas lösning är att institutionerna vidtar åtgärder för att
komma tillrätta med problemet.

Naturligtvis måste varje student själv skriva och ta ansvar, även om allt
är väl tillrättalagt i utbildningen, och detta ingår i det som rapporterna
skriver. Men det motsatta är inte fallet. Uppsatshandledningarna uppma-
nar inte studenterna att kräva bättre institutionella villkor utan när dessa
villkor och regler alls nämns så är det en fråga om att studenten ska ta reda
på vad som gäller. Uppsatshandledningarna uttrycker en uppmaning till
studenterna att ta på sig mer ansvar, ibland explicit genom att ta ansvar för
handledningen och andra gånger implicit genom att erbjuda arbets-
instruktioner som kan ersätta det som rapporten ålägger institutionerna.

Rapporterna om uppsatsskrivande ser alltså att vägen till förbättringar i
skrivandets villkor för studenterna och till ökad genomströmning går ge-
nom institutionella förändringar. Uppsatshandledningarna fokuserar i stäl-
let den enskilda studentens eget arbete med att lära sig skriva och att slut-
föra en uppsats – uppsatsskrivande som regelföljande (kapitel 3). Det som
handledningarna ställer upp som regler att följa (exempelvis bedömnings-
kriterier, regler för referenser etc) presenterar rapporterna som ett innehåll
som institutionerna har skyldighet att tillhandahålla. Meningen om uppsats-
skrivande som regelföljande har därmed ingen motsvarighet i rapporternas
innehåll.
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Från mina läsningar av handledningarna formulerade jag en mening om
att uppsatsskrivande är att forska (kapitel 4). Uppsatsskrivande som forsk-
ning är knappast alls framlyft i rapporterna utan det är uppsatsskrivande
som utbildningsmoment som utgör tyngdpunkten i deras innehåll.

Ansvaret tycks i uppsatshandledningarna helt ligga på studenten och mot
bakgrund av flera av de rapporter om uppsatsskrivande som jag läser så är
det ett alltför tungt ansvar. Det är svårt att förstå rapporterna på annat vis
än att högskolorna brister på olika sätt när det gäller uppsatsskrivande och
även handledningarna pekar på brister. Det är omöjligt att avgöra om bris-
terna är större i uppsatskurserna än i andra utbildningsmoment, men efter-
som uppsatserna är universitetens flaggskepp (Högberg & Eriksson 1998
kallar dem så i titeln på sin rapport) och för många studenter det mest
utmanande momentet så blir bristerna kanske mer allvarliga. När en en-
skild student inte klarar av att slutföra sin uppsats kan det bero på att hon
prioriterat bort det eller slarvat. Men rapporterna visar (genom att peka på
lyckade exempel) att om institutionen hade organiserat utbildningen på
annat sätt skulle flera studenter lyckas. Handledningarna pekar på vad stu-
denterna ska göra för att överkomma bristerna, men jag finner det mera
tveksamt om det är en framgångsrik väg.

Det individuella perspektiv som uppsatshandledningarna visar får som
följd att eventuella brister måste åtgärdas hos individen och det är svårt att
kombinera den synen med krav på reformer i utbildningarna. I stället är det
studenterna som måste studera bättre för att överkomma sina egna brister.
Rapporterna om uppsatsskrivande däremot tycks utgå från att utbildning
spelar roll och att en väl genomtänkt utbildning hjälper fler studenter att
lyckas. Tyngdpunkten förskjuts därmed från individen till institutionen.
Även om det finns viss överensstämmelse mellan handledningarna och rap-
porterna i vissa sakfrågor intar de helt skilda utgångspunkter, vilket gör att
jag under mina läsningar av dem formulerar meningar som i princip visar
på två motsatta sätt att närma sig uppsatsskrivande.
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Noter
1 Jag tror att det gjorts betydligt flera undersökningar än dem man kan finna vid en
sökning i bibliotekens databaser. En systematisk kontakt med högskolorna skulle
säkert resultera i ett antal rapporter, men någon sådan sökning har jag inte gjort.
Jag har exempelvis funnit ett par opublicerade rapporter genom att enskilda perso-
ner tipsat mig om texter (Karnung 1998, Kindgren 2001). Jag har valt att inte
använda dessa eftersom de inte ger mig anledning att formulera en annan mening
än den jag formulerar vid läsningen av de publicerade rapporterna.
2 Jag har dessutom funnit några berättelser om lärares erfarenheter av handledning
och organisation av uppsatskurser vilka jag endast behandlar i denna fotnot. Dessa
anknyter i liten grad till annan forskning och de är egentligen inte några systemati-
serade rapporter utan just berättelser. Som exempel kan nämnas Söderström (1997)
och Edgren, Hillbur, Hatzidaki-Dahlström och Trosslöv Aronsson (1998).
3 Inom ramen för ett Högskoleverksprojekt om examination inom högskolan be-
handlade ett delprojekt examination genom de självständiga arbetena på C- och D-
nivå. Två rapporter gavs ut av Högskoleverket: Examensarbetet – examination och
genomförande (1997a) och Mästarprov eller mardröm (1999). Därefter, som en
direkt fortsättning på projektet Från akilleshäl till flaggskepp vid Uppsala universi-
tet (Högberg & Eriksson 1998) och en skrift till studenter vid Uppsala universitet,
Så funkar det att skriva uppsats och examensarbete (Hartmann 1999). Detta torde
vara den största svenska undersökningen om uppsatsskrivande.
4 Rapporten föregicks av en pilotstudie (Stockholms universitets studentkår 1998)
som jag fann genom min sökning på ”uppsatsskrivning” (se Bilaga 1).
5 I en stor svensk rapport påpekas att ”majoriteten av studenterna har liten eller
ingen kännedom alls om de bedömningskriterier som har tillämpats/kommer att
tillämpas i samband med examinationen av det självständiga arbetet” (Högskole-
verket 1999, s 48).
6 Birgitta Hansson (personlig kommunikation), vid Centrum för informations-
kompetens och bibliotekspedagogik vid Universitetsbiblioteket i Örebro, påpekar
att det är stor skillnad mellan institutioner i hur man samarbetar med biblioteket.
När biblioteksinformationen är obligatorisk, schemalagd och ligger rätt i tiden (när
studenterna har behov av att kunna söka) blir den till störst nytta. När detta inte
stämmer uppstår problem. Bibliotekarierna i informationsdisken märker att stu-
denter kommer med frågor som de skulle kunna få hjälp med vid biblioteks-
informationen, men som de inte kan få hjälp med i informationsdisken. Studen-
terna får då inte den hjälp de behöver och bibliotekariernas kompetens blir out-
nyttjad.
7 I Högskoleverkets rapport Kvalitet och förändring (1997b) görs en jämförelse av
uppsatsers kvalitet från 1970 till 1990 inom några ämnen. Rapporten är mycket
försiktig i sina slutsatser och den hamnar lite vid sidan av avhandlingens fokus. En
sammanfattning om uppsatserna i statskunskap visar dock samma betoning av in-
stitutionens roll för skrivandet som övriga rapporter.
8 Endast i en rapport är frågan om studenternas bristande språkfärdighet central
och det är i en rapport om moderna språk där det är språkfärdigheten i främmande
språk som beaktas (Forsgren 1996).
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KAPITEL 7

Uppsatsskrivande som förståelse av innehåll

I det här kapitlet läser jag den fenomenografiska forskningen om lärande,
vilken utgör huvudreferens för den forskning om uppsatsskrivande som jag
läser i kapitel 8. Jag tar med den fenomenografiska forskningen av två skäl.
Dels vill jag här presentera den forskning som ligger till grund för forsk-
ningen om uppsatsskrivande och dels vill jag anknyta mina läsningar till
forskning om lärande.

Fenomenografin dominerar inom forskning
om lärande i högre utbildning
Huvuddelen av den pedagogiska forskning om uppsatsskrivande inom högre
utbildning som jag läser tar sin utgångspunkt i den fenomenografiska forsk-
ningen om lärande och en vanlig referens är Hur vi lär av Ference Marton,
Dai Hounsell och Noel Entwistle (red, 1984/1986). Den fenomenografiska
forskningsansatsen dominerar forskningen om lärande i högre utbildning
och har därmed också stort genomslag i pedagogisk forskning om uppsats-
skrivande.1 Den har stor utbredning i England och Australien och därifrån
kommer många av de texter jag läser.

Jag finner också några texter om uppsatsskrivande och lärande från
sociokulturella perspektiv på lärande, men sådana perspektiv används säl-
lan i samband med lärande i högre utbildning. Några texter av tre norska
forskare – Olga Dysthe, Frøjdis Hertzberg och Torlaug Løkensgard Hoel –
och en svensk avhandling av Mona Blåsjö (2004) är dock relevanta för min
avhandling, eftersom de i en sociokulturell tradition forskar just kring skri-
vande och lärande inom högre utbildning. Jag återkommer till dem i kapitel
10.

De författare som bidragit i de tidiga publikationer där fenomenografin
formades använde en forskningsansats som inte i sig är en metod, men som
har metodologiska konsekvenser.2 Från senare tid ser jag dock en rad texter
där den fenomenografiska forskningens sätt att beskriva lärande tas som
utgångspunkt men där andra forskningsmetoder har kommit till bruk. Detta
blir synligt i kapitel 8. Betoningen på studenters lärande förenar dock alla
de texter där fenomenografi i någon form kommer till bruk och i dessa
texter finns en gemensam syn på vad det innebär att lära.
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Enligt Malcolm Tights (2003) översikt över forskning om högre utbildning
är teaching and learning, ett område som beforskats i mindre utsträckning
än de flesta andra områden han identifierar. Den forskning som han för till
kategorin behandlar frågor om hur man kan förstå lärande och undervis-
ning och hur lärande och undervisning går till.3 Tight urskiljer fyra delvis
överlappande undergrupper inom teaching and learning (s 60):

• Student learning

• Different kinds of students

• Teaching in higher education

• The ”how to” genre

Undergruppen studenters lärande är den som Tight utpekar som mest teo-
retiskt underbyggd tack vare den forskning som Marton och hans kollegor
genomfört och den fortsatta forskning de därigenom inspirerat till. Tight
sammanfattar denna forskning som en uppmaning till högskolans lärare att
uppmuntra studenterna att utveckla nya, mer komplexa, uppfattningar om
lärande. Däri ligger också det starka band som Tight påpekar finns mellan
forskningen om studenters lärande och ”how to” genren. Eftersom forsk-
ningen har något att säga om hur studenterna lär, ligger det nära till hands
att följa upp den med forskning och instruktioner kring hur utbildningar
kan bidra till studenternas lärande. Tight har i ”how to” genren funnit
litteratur där forskning används för att utveckla och utvärdera undervis-
ning. Ramsden (1992), som jag återkommer till längre fram, omnämns i
denna genre.

Min avhandling rör sig innehållsligt inom Tights kategori teaching and
learning och det går också att urskilja Tights undergrupper i avhandlingen.4

Den pedagogiska forskning jag refererar i steg två hör hemma i under-
gruppen student learning. Jag har, liksom Tight, skilt ut different kinds of
students och tar i ett separat kapitel upp frågan om uppsatsskrivande för
alla. Tight påpekar att även om det finns skillnader mellan de två under-
grupperna teaching in higher education och how to-genren så sammanfal-
ler de i stort. Jag använder, som jag redan nämnt, Ramsden, för att närmare
diskutera vad meningarna om uppsatsskrivande i uppsatshandledningarna
och i forskningen om uppsatsskrivande betyder.5

Studenters lärande
Den fenomenografiska forskningen (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/
1986) tog sin utgångspunkt i frågan om skillnader mellan olika studenters
sätt att lära. Utifrån sina studier myntade forskarna de nu välkända begrep-
pen ytinriktning och djupinriktning, vilka betecknar hur studenterna gav
sig i kast med sina studier. Ytinriktning innebär en strävan efter att memo-
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rera fakta och detaljer medan djupinriktning innebär att den studerande
eftersträvar att förstå helhet och sammanhang.6

Forskarna tog avstånd från idén om inlärning som ett adderande eller
memorerande av faktauppgifter och formulerade i stället inlärning som en
fråga om förståelse och mening. Att lära sig något nytt innebär, enligt dem,
att förstå det på ett annorlunda sätt än tidigare, en förändrad omvärlds-
uppfattning.

Att lära sig är att sträva mot meningsfullhet och att ha lärt sig något
är att ha begripit meningen med det. […] Det finns ingen inlärning
utan ett innehåll och således inget inlärningsfenomen per se (Dahl-
gren 1984/1986, s 41, 45).

Här bör påpekas att det meningsbegrepp som förekommer inom den feno-
menografiska forskningen är ett annat än det pragmatiska meningsbegrepp
som är centralt i min avhandling. Det fenomenografiska meningsbegreppet
har att göra med förståelse, att något har en innebörd och meningsfullhet,
medan det pragmatiska meningsbegreppet är knutet till handling och kon-
sekvenser (se kapitel 1). Därmed inte sagt att fenomenografins meningsbe-
grepp saknar anknytning till handling. Lärande är för fenomenograferna en
aktiv handling av den som lär, en handling som leder till förståelse och
meningsskapande.

Fenomenografins sätt att tänka kring lärande, förståelse och mening inne-
bär med nödvändighet att lärande måste ha ett innehåll – det är omöjligt att
tänka sig lärande som en separat aktivitet. Inlärning blir inte en statisk
förmåga, något man kan eller inte kan, utan något som man gör i ett visst
sammanhang. Det betyder att det inte går att sortera människor som an-
tingen ”djupinlärare” eller ”ytinlärare” utan den lärande väljer strategi i
den aktuella situationen.

Vår egen ståndpunkt är därvid att inlärning skall kunna ses som en
förändring mellan kvalitativt skilda uppfattningar av samma feno-
men eller mellan kvalitativt skilda sätt att genomföra samma uppgift
(Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986, s 9).

Innehållet i dessa ”kvalitativt skilda uppfattningar” varierar beroende på
vilket fenomen eller vilken uppgift det gäller. Roger Säljö har dock givit en
beskrivning i mer allmänna ordalag som kan tjäna som exempel.

1. … en kvantitativ ökning i kunskap

2. … ett memorerande

3. … att införskaffa fakta, metoder osv som kan behållas och
användas vid behov

4. … ett abstraherande av innebörd

5. … ett tolkande förlopp som syftar till en förståelse av verklig
heten (Säljö 1979, återgivet i Marton & Säljö 1984/1986, s 77).
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En av slutsatserna i Hur vi lär (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986)
är att studenternas strategier för lärande är en följd av deras uppfattningar
om vad lärande är. Den student som uppfattar att lärande är detsamma som
att memorera, memorerar. Den som däremot uppfattar att lärande innebär
att söka helhet och sammanhang eftersträvar förståelse av helhet och sam-
manhang under studierna. En av utbildningens viktigaste uppgifter är där-
för att bidra till att studenterna förändrar sin uppfattning om vad lärande
är, vilket möjliggör en övergång från ytinriktning till djupinriktning.

Dessvärre har det visat sig vara svårt att förändra studenters lärande från
yt- till djupinriktning, vilket påpekas, både i Hur vi lär och i Inlärning och
omvärldsuppfattning (Marton m fl 1977). Institutionerna kan dock, genom
sitt sätt att organisera utbildning, bidra till att fler studenter väljer att stu-
dera djupinriktat.

Vissa institutioner tycktes framkalla en ytinriktning på ett direkt sätt.
Andra institutioner tycktes utgöra en miljö där de studerande tycker
det är lättare att utveckla ett intresse för ämnesområdet och anta en
inriktning som syftar till att uppnå förståelse. … Om de [studen-
terna] vill göra innehållet i studierna personligt meningsfullt kom-
mer de här institutionerna att underlätta en sådan utveckling. […]
Det viktigaste enstaka budskapet som kommer fram ur dessa forsk-
ningsresultat är att intensiva ansträngningar måste göras inom
kursplanering och vid fastställandet av examensfrågor för att und-
vika att skapa ett sammanhang för inlärningen som uppfattas av de
studerande som att det kräver eller belönar ytinlärning (Ramsden
1984/1986, s 221, 223–224).

Den fenomenografiska forskningen lyfter studiernas sammanhang som en
viktig faktor för hur studenterna väljer att studera. Entwistle (1984/1986)
har studerat forskning om studieframgång och han pekar på att de studier
som gjorts handlar om att finna korrelation mellan egenskaper och vanor
hos den enskilda studenten och studieframgång. Resultaten (som i stort vi-
sar att den student som faktiskt studerar, planerar sin tid och gör det som
ingår i kursen, blir godkänd) är alltför allmänna för att vara användbara.
Entwistle kritiserar denna forskning för dess perspektiv – det pedagogiskt
psykologiska – som inte tar hänsyn till studiernas sammanhang eller andra
skillnader i de studerandes sätt att studera. Perspektivet gör att bristande
studieframgång ses som ett problem hos den student som inte lyckas – trots
att problemet kan vara något annat.

En av de faktorer som påverkar studenternas lärande är utbildningarnas
examinationsuppgifter. Entwistle (1984/1986) visar att det ofta finns en
skillnad i vad lärarna säger sig eftersträva (förståelse) och vad de efterfrå-
gar i examinationsuppgifter (faktauppgifter). Dessa motsägelsefulla krav
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leder vanligen till att studenterna inriktar sig på att klara examinationen
och därmed antar de en ytstrategi.

Studerande har en i stort sett rationell inställning till inlärning. De
överväger vad som krävs av dem, bestämmer sig för att göra
prioriteringar och handlar i enlighet därmed. Läraren spelar en vik-
tig roll i att forma deras uppfattningar av vad som krävs och vad
som är viktigt och det är lika mycket detta som sättet att framställa
ämnesinnehållet som påverkar vad och hur deras elever lär sig
(Laurillard 1984/1986, s 197).

Av detta följer slutsatsen att lärare som vill bidra till studenternas möjlighe-
ter till djupinriktat lärande noga måste vakta över att kurskrav och exami-
nationsuppgifter inte stimulerar till ytinriktat lärande. Detta tycks dock inte
ensamt räcka för att få alla studenter att studera djupinriktat, men det är ett
steg på vägen.

Utbildningarnas övergripande mål är en annan faktor som påverkar hur
studenterna väljer att lära. När lärare vid universitetet i Lancaster tillfråga-
des vad studenterna förväntades lära kan deras svar sammanfattas med
”kritiskt tänkande”, ett mål som är i linje med djupinriktat lärande. En av
lärarna i undersökningen sa: ”det vore orättvist mot dom [studenterna] om
man inte gjorde klart för dom att deras uppgift inte är att acceptera utan att
förändra ämnet” (Entwistle 1984/1986, s 14).

Fenomenografi och uppsatsskrivande
Jag övergår nu från en mer generell beskrivning av fenomenografi till ett
par fenomenografiska studier om (uppsats)skrivande.

John Biggs (1988) påtalar att det kan vara värdefullt att i diskussionen
om skrivande skilja på ytstrategier där ord och meningar fokuseras och på
djupstrategier där innehåll och sammanhang fokuseras. Han påpekar att
undervisning om skrivande ofta riktar uppmärksamheten mot ytan genom
att den lägger stor vikt vid ett korrekt språk. En djupstrategi vid skrivande
fokuserar i stället innehållet och kräver reflektion både kring vilket innehåll
som ska tas med och hur detta innehåll bäst presenteras i den aktuella situa-
tionen – vad som ska skrivas och hur innehållet ska utformas. Språket är
fortfarande viktigt, men inte som en separat faktor utan som bärare av
mening.

Schools typically do not require writers to elaborate their thoughts
or create new meanings, and thus to concentrate their skills at the
level of discourse, or discourse structure, that is, on the meaning of
the message as a whole. As it is only when planning, revising, and
clarifying at the discourse level that writing may become a heuristic
activity that extends the knowledge of both writer and reader, schools
are thus typically underselling the power of writing (Biggs 1988,
s 188–198).
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Hounsell (1984/1986) undersökte historiestudenters uppfattningar av upp-
satsskrivande. Undersökningen bestod i intervjuer med studenterna om upp-
satsskrivande och en analys av de uppsatser som de skrivit. Han fann tre
kategorier av uppfattningar eller tre definitioner av vad en historieuppsats är:

• Uppsatsen som diskussion. Uppsatsen ”ses som en organiserad pre-
sentation av en diskussion som stöds av hållbara bevis” (s 151).

• Uppsatsen som synpunkt. Uppsatsen ”ses som den organiserade fram-
ställningen av en bestämd synpunkt när det gäller ett visst problem
eller en viss fråga” (s 154).

• Uppsatsen som återgivning. Uppsatsen ses ”som en ordnad framställ-
ning omfattande idéer och fakta” (s 154).

De studenter som uttryckte den uppfattning som benämndes ”uppsatsen
som diskussion” uttryckte tre element som skall ingå i uppsatsen: data,
organisation och tolkning. Den egna tolkningen har en överordnad funk-
tion i och med att den hjälper studenten att handskas med data och med
uppsatsens organisation (eller disposition). Studenterna som fördes till den-
na kategori hade reflekterat över skrivandet. De beskrev sitt skrivande som
”meningsskapande” (s 166) och deras roll var att ”abstrahera och konstru-
era innebörder genom ett aktivt förhållningssätt till ämnesinnehållet”
(s 167). De kunde också tydligt beskriva uppsatsens slutsats.

Studenter vars uppfattningar benämndes synpunkt hade också med dessa
tre element, men data hade en underordnad roll och sades inte ha någon
uttalad betydelse för organisation och tolkning. Dessa studenter nämnde
uppsatsens slutsats men utan att beskriva vad de kommit fram till.

För de studenter vars uppfattningar benämndes återgivning spelade tolk-
ningen en underordnad roll. De återgav fakta eller idéer utan att med en
egen tolkning sammanfoga dem. De tre elementen data, organisation och
tolkning tycks inte stå i någon inbördes relation för de studenter som ut-
tryckt denna uppfattning. Dessa studenter uttryckte att de inte kommit till
någon slutsats eller så formulerade de en slutsats som endast var en om-
skrivning av titeln.

Uppsatsens innehåll som bärare av mening och studentens roll som
meningsskapare, eller med andra ord, ett djupinriktat skrivande och lär-
ande, står hos både Biggs och Hounsell som det önskade alternativet. De
pekar båda ut hur en fokusering på själva texten, inte dess innehåll, gör
skrivandet till en fråga om detaljer i stället för om innehåll.

T o m i manualer för studiefärdighet, där uppsatser normalt är av
största intresse, handlar det mer om form än om innehåll. Förmåga
att skriva ses som en fråga om stil och bibliografisk finess eller som
en fråga om systematisk planering och organisation. Mitt i djungeln

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52126



127

av tekniska tips är det svårt att se studenten som en ”menings-
skapare” (Perry, 1977) eller av skrivandet som ”en kamp för att ge
mening åt erfarenheter” (Berger, 1979) (Hounsell 1984/1986, s 146).

Dessa beskrivningar av hur både manualer och undervisning ofta fokuserar
på ytan passar in i Säljös tredje nivå (se ovan) där lärande ses som en fråga
om att lära sig regler och att tillämpa dem – en kritik som kan utsträckas till
uppsatshandledningarna. Därmed sätts ribban för lågt och risken är att
utbildningar genom undervisning eller litteratur som inte stimulerar till djup-
inriktat lärande bidrar till att studenterna antar en ytstrategi i sitt skrivan-
de.

Mening: Uppsatsskrivande som förståelse av innehåll
Under mina läsningar av den fenomenografiska forskningen formulerar jag
en mening som tar fasta på djupinriktat lärande, på att studenters uppfatt-
ning av vad lärande är har betydelse för hur de lär och på att institutionen
kan bidra till men aldrig med säkerhet åstadkomma, djupinriktat lärande.

• Uppsatsskrivande är ett tillfälle för studenter att inrikta sig på me-
ningsskapande för att förstå det ämne de valt och därmed kan skri-
vandet leda till att de förstår omvärlden på ett nytt sätt. Formen är
knuten till innehållet och kan aldrig vara huvudsak. Institutionens
viktigaste uppgift är att erbjuda studenterna en möjlighet att förstå
uppsatsskrivande som en fråga om att skapa mening och därmed
som en fråga om djupinriktat lärande.

Jämförelser och konsekvenser
Betoningen på uppsatsskrivande som regelföljande (kapitel 3), att ta reda
på vad som gäller och att göra vissa moment i rätt ordning (kapitel 4), som
framträder i uppsatshandledningarna bidrar som helhet med en beskriv-
ning av uppsatsskrivande som snarare överensstämmer med en ytinriktning
än en djupinriktning. Fenomenografins betoning av innehåll, förståelse och
mening har ingen motsvarighet i handledningarna där det är uppsatsens
form och arbetssätt under skrivandet som utgör det mesta innehållet. Att
uppsatsskrivande skulle kunna bidra till en förändrad förståelse av omvärl-
den eller verkligheten omtalas inte i handledningarna utan uppsatsen be-
skrivs som en examinationsuppgift att klara av med minsta möjliga an-
strängning. Uppsatshandledningarnas betonande av de olika regler som stu-
denterna har att följa uppmuntrar inte heller till kritiskt tänkande och för-
ändring av det slag som Entwistle efterfrågar. De fenomenografiska texter
jag läst kritiserar uttryckligen texter av typen handledningar så det är knap-
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past förvånande att de meningar jag formulerar under läsningarna av dessa
båda texttyper inte överensstämmer. Den kritiken innebär också att feno-
menografin inte ser möjligheten av handledningar som komplement (kapi-
tel 2).

Rapporterna lyfter institutionens roll för att öka möjligheterna för stu-
denterna att lyckas slutföra goda uppsatser (kapitel 6) vilket också är en
central poäng i den fenomenografiska forskningen. Fenomenografin påpe-
kar att studiesammanhanget och utbildningens innehåll har betydelse för
hur studenterna studerar och därför är insatser i utbildningars organisation
en väg att stötta studenterna. Dock leder inte rapporternas betoning av
institutionernas arbete automatiskt till djupinriktade studier. Inte mycket
framkommer i dessa rapporter av vad som är det önskade innehållet i upp-
satserna eller vilka krav som kan ställas på dem – det framkommer enbart
att kraven ska vara tydliga. Fenomenografins sätt att lyfta innehållet i det
som ska läras och skrivas om har alltså ingen motsvarighet i rapporterna.
En alltför stor betoning på god planering utan motsvarande omsorg om
innehållet leder inte till att studenterna skriver klart sina uppsatser i tid
med bibehållen god kvalitet.

Det finns ingen anknytning till teorier om lärande i rapporterna och inte
heller anknyts de råd som ges till verksamhetens mål. De förslag som ges
grundas främst i studenternas upplevelser av brister i utbildningen. Rap-
porterna förefaller därmed ha tagit en organisatorisk utgångspunkt, sna-
rare än en utgångspunkt i lärande eller i utbildningens mål. Sammanfatt-
ningsvis tycks det som att de råd som ges i rapporterna väl överensstämmer
med den fenomenografiska synen på lärande och att de skulle kunna bidra
till att studenter skriver uppsats med djupinriktning. Råden brister dock i
forskningsanknytning och de tycks mer vara hämtade från någon idé om
god organisation än från idéer om lärande.

Varken handledningarna eller rapporterna knyter skrivande till lärande.
Meningen om uppsatsskrivande som ett utbildningsmoment framstår där-
för vid en jämförelse med meningen från fenomenografin som en mening
om organisation men inte om innehåll. Å andra sidan är de personliga mö-
ten som handledningarna lyfter när de skriver om skrivande som ett utbild-
ningsmoment (kapitel 5) inte närvarande i fenomenografins mening där det
verkar vara enskilda studenter som lär och skriver.

Fenomenografin anknyter inte uttalat sina studier om studenters lärande
till resonemang om vad forskning är, eller hur utbildning förhåller sig till
forskning. Handledningarna skriver om uppsatsskrivande som forskning
(kapitel 4) och betonar då formen och arbetssättet. Fenomenografin beskri-
ver dock uppsatser som en fråga om innehåll och därigenom framstår likhe-
terna med forskning som innehåll.
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Skillnaderna mellan handledningarna och fenomenografin kan samman-
fattas i fenomenografins termer. Handledningarna fokuserar ett ytinriktat
skrivande där regelföljande och vissa arbetssätt beskrivs som säkra vägar
till framgång och där form är viktigare än innehåll. Fenomenografin foku-
serar studenternas möjligheter att genom skrivande studera djupinriktat och
förändra sin förståelse av världen – dock utan att erbjuda en säker väg dit.

Handledningarnas innehåll skiljer sig både från rapporterna och från
fenomenografin genom utgångspunkten i den enskilda studentens skrivande.
Den enskilda studenten har ingen framträdande roll i rapporterna och egent-
ligen inte heller i den fenomenografiska forskningen, trots att den handlar
om hur studenter lär. Där framkommer i stället institutionens roll för att
skapa goda villkor för studenterna. De råd som handledningarna ger är
sådana som riskerar att fokusera skrivandets yta. Mot bakgrund av
fenomenografins hävdande att institutionens krav påverkar studenternas
studieinriktning, är det rimligt att anta att handledningarnas betoning av
yta kan medföra att studenter som läser dessa böcker skriver uppsats med
inriktning på ytan i stället för på uppsatsens innehåll.

Enligt den fenomenografiska synen på lärande har studenternas uppfatt-
ningar om vad lärande är stor inverkan på hur de lär och en viktig uppgift
för utbildningarna är att bidra till att studenterna förändrar sin uppfattning
om uppsatsskrivande i riktning mot större djup. Hounsell visar genom sina
tre kategorier en möjlig öppning för en diskussion kring vad en uppsats är.
En sådan diskussion med studenter kan vara ett sätt för utbildningen att
göra det möjligt för studenterna att förändra sin uppfattning om skrivande
och därmed öppna för en möjlighet att de också kan förändra hur de skri-
ver. Detta står i stark motsättning till de råd som handledningarna ger där
råden gäller uppsatsens yta, vad en uppsats ska innehålla, inte vad en upp-
sats är.
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Noter
1 Fenomenografins dominerande ställning bekräftas även av andra. ”Sammanfatt-
ningsvis förefaller den mesta forskningen i Sverige om högskolepedagogik och di-
daktik fortfarande ha sin utgångspunkt i studier om inlärning i Martons anda.
Andra teman förekommer dock parallellt, t ex utvärdering, olika utbildningsformer
och distributionsformer samt tillträde till högre studier. En relativt stor del av forsk-
ningen är inriktad på vårdutbildningar och lärarutbildningar samt på ICT i den
högre utbildningen” (SOU 2001:13, s 162). Kim och Olstedt (2003) drar samma
slutsatser (med tillägget ingenjörsutbildningar).
2 Marton och Booth (1997/2000, kap 6) beskriver ”fenomenografins idé” (se även
Larsson 1986):

• Grundenhet: ett sätt att erfara något

• Objekt och syfte: att finna variationen i sätt att erfara något – inte essensen av
det som erfars. Vad erfars och hur erfars det? Fenomenografin söker ”kvalita-
tivt  skilda sätt att erfara” (s 176) ett fenomen.

• En forskningsansats för att ”identifiera, formulera och hantera vissa typer av
forskningsfrågor” (s 147). Inte en teori om erfarande eller en metod.

• Metod: Fenomenografin är inte i sig en metod, men vanligen används intervjuer.
Videoinspelningar och texter skrivna av undersökningspersonerna nämns också.
Forskaren väljer ett litet (ej specificerat) antal personer ur en viss grupp.

• Resultat: ”en beskrivning av variationen, en beskrivning på en kollektiv nivå,
och i det avseendet framträder inga enskilda röster” (s 150).

• Viktigt antagande: allt lärande innebär att man lär sig något – lärande har alltid
ett objekt.

3 Tight (2003) har gjort en forskningsöversikt omfattande tidskrifter och böcker
inom högre utbildning. Hans urval omfattar texter publicerade på engelska utanför
Nordamerika. Utvalda artiklar kommer från tidskrifter med review-förfarande och
publicerades år 2000. Utvalda böcker fanns att köpa år 2000 (ibland med tidigare
publiceringsår), och kommer från förlag som hade minst fem böcker om higher
education ”in print”. Tight påpekar svårigheten att finna böcker om högre utbild-
ning. Det finns databaser, men böcker om högre utbildning är utspridda under
många olika söktermer och det saknas en enhetlig sökterm vilket skulle underlätta.

Tight sorterar sitt material enligt tre olika kategoriseringar vilka jag här återger i
något förkortad form.

Teman/Innehåll (s 7):
Teaching and learning
Course design
The student experience
Quality (evaluation, assessment, system standards etc)
System policy
nstitutional management
Academic work
Knowledge
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Forskningsmetoder (s 8–9):
Documentary analysis
Comparative analysis
Interviews
Surveys and multivariate analyses
Conceptual analysis
Phenomenography
Critical/feminist perspectives
Auto/biographical and observational studies

Analysnivå (s 10–11):
The individual
The course or group
The department or centre
The institution, university or college
The nation or country
The system
The international

4 Det finns, såvitt jag vet, egentligen ingen svensk översikt över högskolepedagogisk
forskning varför jag här väljer att inplacera min forskning i ett engelskspråkigt
sammanhang. I SOU 2001:13 konstateras att det inte finns någon nationell ansats
för att stimulera forskning inom det högskolepedagogiska fältet och att det finns
behov av en översikt över den forskning som görs.

Kim och Olstedt (2003) redovisar en forskningsöversikt över forskning om lärande
i högre utbildning. Översikten behandlar forskning utförd i Sverige mellan 1990
och 2002. De redovisar inte bara pedagogisk forskning, i meningen från pedago-
giska/lärarutbildningsinstitutioner, utan även forskning från andra discipliner med
anknytning till lärandefrågor. De ger också en översikt över beviljade forsknings-
anslag under perioden. Rapporten är skriven på uppdrag från Vetenskapsrådet och
det är tydligt genom att anslagsfrågan får stort utrymme. I baksidestexten kan man
läsa att rapporten redovisar ”hur de undervisningsnära och didaktiska frågorna
behandlats i svensk forskning om högre utbildning” men den deklarationen lever
innehållet knappast upp till. Av översikten kan man nämligen inte utläsa mycket
om vilka resultat forskningen redovisat. Vad översikten bidrar med är i stället – och
det är inte mindre viktigt – en karta över var i landet forskning sker och vid vilka
olika ämnesinstitutioner, vilka teman som beforskas, vilka luckor som finns i forsk-
ningen och vilka möjligheter för forskningsanslag som forskningen har. Översikten
utgör därmed underlag för en diskussion kring policyfrågor om forskning om hö-
gre utbildning. Däremot går rapporten inte in på forskningens innehåll och resultat
vilket gör att jag inte kan använda den för en inplacering av min forskning i en
svensk forskningskontext.
5 Min forskning behandlar dessutom Academic work och Knowledge. Min forsk-
ning behandlar idéer om hur studenter ska lära sig att skriva akademiska texter.
Detta innefattar lärande och undervisning kring studenters inträde i det som är
akademiskt arbete och för att detta ska kunna ske krävs att utbildningen har en idé
om vilken kunskap som är värd att eftersträva och arbeta kring.

När det gäller forskningsmetod och analysnivå har jag svårare att placera mig i
Tights kategorier. Jag gör en dokumentanalys, men jag skulle också kunna placera
mig i ”kritiska/feministiska metoder” genom att jag finns i en forskningstradition
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som ibland kallas kritisk läroplansteori (Englund 1998, s 215) inom vilken lärande
inte ses som en värdefri fråga om kunskapsöverföring utan där undervisningens
innehåll betraktas som resultatet av politiska och etiska ställningstaganden och där
undervisningens mål diskuteras och ifrågasätts. Analysnivån är troligen både kurs,
institution och universitet.
6 1970 påbörjades den forskning som redovisades i Inlärning och omvärldsupp-
fattning (Marton m fl 1977). Då hade redan Marton och Entwistle träffats och
initierat ett samarbete mellan den svenska forskargruppen och ett antal brittiska
forskare. Det samarbetet resulterade i The Experience of Learning (1984), som
kom på svenska med titeln Hur vi lär (1986).
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KAPITEL 8

Uppsatser skrivs i en kontext

I detta kapitel formulerar jag meningar om uppsatsskrivande genom läs-
ningar av texter som jag väljer att benämna forskning om uppsatsskrivan-
de. De institutionsrapporter jag läser i kapitel 6 är naturligtvis också en
sorts forskning om uppsatser. En skillnad mellan de texter jag använder i
detta kapitel och rapporterna är att forskningen om uppsatsskrivande till
övervägande del är pedagogisk forskning medan rapporterna kommer från
många olika discipliner och sammanhang och i vissa fall enbart består av
sammanställningar av enkätsvar. Jag finner andra meningar i forskningen
om uppsatsskrivande än i rapporterna och det är den primära anledningen
till att de återfinns i olika kapitel.

Merparten av forskningen om uppsatsskrivande utgörs av engelsk-
språkiga tidskriftsartiklar om essay writing. Jag redovisar hur jag valt ut
dessa artiklar och övriga texter om uppsatsskrivande i Bilaga 2 och jag ger
även kommentarer kring min användning av artiklarna i en fotnot.1

Peggy Nightingale (1988)2 har gjort en översikt av litteratur om student-
ers skrivande och lärande vilken är en huvudreferens och inspirationskälla
för mycket av forskningen om uppsatsskrivande. Syftet med hennes genom-
gång är att ge underlag för diskussioner om hur lärare inom högre utbild-
ning kan arbeta för att hjälpa studenterna att utveckla ”sophisticated written
communication skills” (s 263). Detta kan sägas vara en gemensam ambi-
tion för de texter om uppsatsskrivande som jag använder i detta kapitel.
Texternas innehåll är forskningsbaserat, studentnära och verksamhetsnära
– forskarna har ofta undersökt studenternas skrivande i direkt anslutning
till att de skrivit en uppsats.

Skrivande beskrivs som en aktivitet som utförs inom de ramar som äm-
net (som forskningsdisciplin och i den form det har vid en enskild
utbildningsinstitution) ger, i relation till de krav som ställs, i enlighet med
hur studenten uppfattar uppgiften och mot bakgrund av forskning om lär-
ande och skrivande.

Under läsningen av de texter som ligger till grund för detta kapitel har
jag urskilt två innehållsliga foki som återkommer och som kan utgöra un-
derlag för en diskussion om uppsatsskrivande och hur det framställs i
uppsatshandledningarna. Ett fokus utgörs av ett ställningstagande för att
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skrivande inte är en förmåga som den enskilda studenten har eller inte har
utan frågan om studenternas förmåga att skriva måste ses i relation till den
konkreta uppgiften. Ett annat fokus utgörs av en betoning av de olika
kontextuella faktorer som har betydelse för studenternas skrivande. Dessa
båda foki överlappar varandra i stor grad. Under mina läsningar har de,
trots överlappningen ändå framstått som de två tunga innehållsbetoningar-
na varför jag väljer att presentera dem var för sig trots att det leder till vissa
upprepningar i min text. Att kontexten har betydelse är alltså ett genom-
gående tema som ägnas stort utrymme i artiklarna.

Skrivande kan inte skiljas från lärande
Jag vill först påminna om två viktiga poänger från den fenomenografiska
forskningen om studenters lärande. Lärande handlar om att förstå, om
mening.

Det finns ingen inlärning utan ett innehåll och således inget
inlärningsfenomen per se (Dahlgren 1984/1986, s 45).

Att lära sig är att sträva mot meningsfullhet och att ha lärt sig något
är att ha begripit meningen med det (Dahlgren 1984/1986, s 41).

I forskningen om uppsatsskrivande utgår man från att det inte heller finns
någon skrivförmåga per se, utan enbart innehållsrelaterat skrivande. Detta
blir, vilket snart ska tydliggöras, en stark kritik av kontextlösa insatser för
att förbättra studenters skrivande – en kritik som drabbar både uppsats-
handledningar och skrivarstugor3 som fungerar avskilt från övrig undervis-
ning.

Förståelse är en förutsättning för skrivande
Skrivande beskrivs i forskningen om uppsatsskrivande inte främst som en
aktivitet som resulterar i en produkt som ska bedömas utan som en del av
lärandet. I beskrivningarna av skrivande som en lärandeprocess betonas
sammanhang, mening och den enskildes förståelse av innehållet.

Jennifer Campbell, David Smith och Ross Brooker (1998) hävdar att det
inte är meningsfullt att undervisa om skrivande som en separat förmåga
eftersom det snarare är en kombination av studenternas uppfattningar om
vad skrivuppgiften innebär, deras förståelse av det innehåll de skriver om
och deras förmåga att argumentera som avgör hur de lyckas med skrivandet.

From a pedagogical perspective, a key issue is how to change students’
conceptualizations of the essay writing process … The findings
reinforce the view developed by Nightingale (1988) that there needs
to be an instructional shift from focusing on discrete skills to an
emphasis on the relationship between students’ understanding of the
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content and their ability to write about it. Understanding needs to be
taught as part of the writing process, and students need help with
building understandings representing the body of knowledge they
are working with prior to the final construction of their essay (Camp-
bell, Smith & Brooker 1998, s 467).

Den fenomenografiska slutsatsen att studenters uppfattningar om vad lär-
ande innebär avgör hur de studerar, får genomslag i ovanstående citat. Slut-
satsen blir att det inte räcker med att undervisa studenterna om hur de ska
skriva, utan de måste ges tillfälle att förstå vad som menas med att skriva
uppsats. När de förstått det kommer de också att skriva på ett annat sätt.
Kerri-Lee Krause (2001) påpekar att ett sätt att klargöra kraven är att stu-
denterna får läsa modelltexter, uppsatser som uppfyller de mål och krav
som finns. Studenterna måste också lära känna de krav som ställs.

Students need to ask questions repeatedly in different contexts about
what is required in order to establish the regularities of writing
(Hartley & Chesworth 2000, s 22).

Ellen Lavelle och Nancy Zuercher (2001) har studerat universitetsstudent-
ers uppfattningar om sig själva som skribenter. De fann, i en parallellitet till
det fenomenografiska hävdandet att studenternas uppfattningar om vad
lärande är påverkar hur de lär, att studenternas uppfattning om vad skri-
vande är har betydelse för hur de skriver, något som också påpekas av Houn-
sell (1988).

Beliefs about the function of writing, and about the writing situa-
tion, are linked to writing processes and outcomes (Lavelle &
Zuercher 2001, s 374).

Forskningen om uppsatsskrivande framhåller alltså skrivande som en inte-
grerad del av lärande – studenterna ska skriva för att lära sig att skriva och
för att lära innehållet. Dessutom måste de beredas tillfälle att lära känna
den kontext där skrivandet sker. Det betyder att de måste upptäcka både
forskningskontexten och de krav som finns i den aktuella utbildningen.

In learning how to write essays, students need to be able to analyse
authentic contextualised examples of writing, so as to reflect on the
processes necessary for achieving those products. This involves ma-
king explicit the normally implicit ways that writers approach their
work, and bringing to conscious awareness the way that written texts
are mirrors of the interaction between the writer and the cultural
domain.

In conclusion, this study has shown the value of integrating a pro-
cess and a product approach to the teaching of writing, and the
importance of ensuring that the teaching of academic literacy occurs
within the disciplinary contexts that students are engaged in for their
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university degrees. Where writing instruction continues to be typically
a peripheral concern in universities, the aim can only be to teach
students to think for the mere sake of thinking, and to write for the
mere sake of writing. The exercise is devoid of purpose and therefore
meaning. By contrast, where writing development is seen as a funda-
mental part of learning a new discipline, the learner is learning how
to think something, and how to write something (Prosser & Webb
1994, s 10, Discussion4).

Det personliga mötet i handledningen och de skrivna kommentarerna från
läraren till den enskilda uppskattas av studenterna medan brist på feedback
blir ett starkt hinder för deras skrivande (Hartley & Chesworth 2000, Krau-
se 2001). Muntliga kommentarer är ett led i hur läraren kan underlätta
studentens förståelse av hur uppgiften ska utföras. Den är dessutom ett
tillfälle för studenten att berätta om sitt arbete vilket kan göra läraren mer
förstående när mycket arbete trots allt inte resulterat i hög kvalitet (Norton
1990).

Lärarens skriftliga kommentarer på arbetet är viktiga för studenternas
förståelse av vad som krävs av dem när de skriver (Hounsell 1988, Storch
& Tapper 2000). I många fall är lärarens ganska knapphändiga marginal-
anteckningar den mest uttömmande informationen om hur de bör skriva
som studenten får. Lärarna i Linda Nortons (1990, s 433) undersökning
tyckte att de gav ”copious comment” till studenterna, men endast ungefär
hälften av studenterna höll med om det och slutsatsen är att lärare bör
bemöda sig att ge god feedback för att underlätta för studenterna.

Att ge utrymme för studenters diskussioner kring varandras texter tycks
ytterligare bidra till deras skrivförmåga. Detta sätt att arbeta med skrivande
tycks påverka skrivandets alla nivåer eller moment – från stavning till orga-
nisation av innehåll för tydlig argumentation (Nightingale 1988).

Studenter kan skriva när de förstår innehållet –
språkfärdighet är inte viktigast
Nightingale (1988) visar att man starkt måste ifrågasätta antagandet om
att skrivande är en separat förmåga som kan övas utan anknytning till de
specifika skrivuppgifter studenterna ska skriva. Hon slår fast att skrivande
inte är en discrete förmåga och hon utnyttjar den statistiska term som an-
vänds för sådana mätbara enheter som tydligt kan avgränsas. Hon konsta-
terar att skrivförmågan varierar hos en och samma student beroende på
den aktuella skrivuppgiften. Eller som Ference Marton och Shirley Booth
uttrycker det när de refererar ett antal projekt där forskare i avsikt att be-
forska lärande försökt att hjälpa studenter att lära:
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Att skilja lärandets vad från lärandets hur, och att försöka öva upp
”hur” utan referenser till ”vad”, det var dömt att misslyckas (Mar-
ton & Booth 1997/2000, s 219).

Dessutom spelar studenternas uppfattningar om vad läraren förväntar, krä-
ver och bedömer, en viktig roll för hur de genomför skrivuppgiften (Nigh-
tingale 1988), vilket också är i linje med vad den fenomenografiska forsk-
ningen säger om lärande.

Nightingale hävdar att skrivförmågan inte ska kopplas till studentens
språkliga kunskaper utan den ska i stället ses som en faktor som hänger
nära samman med det aktuella innehållet och med skribentens mål och
avsikter. Skrivande är en ”integral act of science” (Nightingale 1988, s 273),
en väg att skapa mening och måste därmed förstås som en del i lärandet.

To consider writing as separate from the intentions and beliefs of the
writer is not to address composition as a reflective tool for making
meaning (Lavelle & Zuercher 2001, s 373).

Den varierande skrivförmågan beror alltså på hur studenterna uppfattar
utbildningens krav och på deras förståelse av det aktuella innehållet.

När studenter förstår innehållet skriver de bättre och detta tyder på att
studenterna är mer betjänta av att kurser läggs upp så att de får en möjlig-
het att bearbeta innehållet än av resurser riktade mot att öka deras skriv-
förmåga skilt från innehållet. Nightingale konstaterar att det inte finns nå-
got underlag för antagandena om att studenter gör enkla språkfel och be-
höver ges tillfälle att öva sin grundläggande språkfärdighet.5 Velda McCune
(2004) kommer till samma slutsats. Hon skriver att när den aktuella dis-
kursen inte tydliggörs för studenterna så att de får en chans att bli delaktiga
i den kan studenterna uppvisa olika språkproblem. Dessa är då inte att
betrakta som det primära problemet och lösningen ligger inte i språkträ-
ning utan i att studenterna ges tillfälle att förstå de krav som gäller i den
aktuella situationen.

James Hartley och Kathryn Chesworth (2000) frågade studenter om de
hade problem med språkfärdighet (stavning, grammatik, ordbehandling),
innehåll (att strukturera uppsatsen, att argumentera, att veta vad de ska
läsa, att veta när de som författare ska komma till tals respektive när de ska
citera/referera etc) och institutionella brister (snabbhet och kvalitet på lä-
rarnas feedback, svårigheter att finna relevant material i biblioteket). Fler-
talet studenter svarade att de har problem med språkfärdighet. Men när
Hartley och Chesworth frågade efter vilka faktorer som medfört störst svå-
righeter blev svaren annorlunda. Otydliga krav och lärares olika sätt att
bedöma, svårigheter att finna litteratur och brister i lärarnas feedback till
studenterna framträdde då som de stora problemen. Hartley och Chesworth
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konstaterar att faktorerna innehåll och institutionella brister orsakar större
problem för studenterna än vad deras bristande språkfärdighet gör.

Även Biggs framhåller att språkförmåga och innehåll hör ihop.

A good essay … is one that results from a deep approach and in
which the genre is appropriate to the question. It is thus a complex
amalgam of a sound knowledge base, deep thought, and rhetorical
skill in transcribing – an interaction between content and language
that transcends attempts to improve essay writing by concentrating
on either one. ”How-to” courses in essay writing in general
necessarily avoid issues of content structure, and so tend to restrict
focus to the word–sentence level, while concentration on more con-
tent further confounds the writer already embarrassed by the riches
of fact and detail (Biggs 1988, s 218).

Forskningen om uppsatsskrivande hävdar alltså att studenternas eventuella
brister i språklig förmåga är en fråga om bristande förståelse av innehållet
snarare än tecken på bristande språkfärdighet.

Kritik mot handböcker och skrivarstugor
Hävdandet att skrivförmåga inte är att betrakta som en discrete förmåga
medför en stark kritik av olika utbildningsinsatser för att förbättra studen-
ternas språkliga förmåga eftersom dessa vanligen bygger på tanken att skri-
vande kan övas oberoende av sammanhang. Hounsell (1988) kritiserar
handledningar för att de skiljer form från innehåll och mest fokuserar for-
men utan hänsyn till uppsatsens innehåll. De som forskat om uppsatsskri-
vande hävdar uttryckligen att förmågan att använda skrivet språk varierar
med sammanhanget och därmed måste också skrivande läras i samman-
hang. De råd som ofta ges till studenterna i handledningar och skrivarstu-
gor står därmed i motsättning till forskningsrönen (Nightingale 1988).

Students are being taught a writing process and set of assumptions
about discourse that have nothing to do with either how writing gets
done or with contemporary thinking about the relation of language
to thought (Nightingale 1988, s 271).

Michael Prosser och Caroline Webb kommer med liknande kritik:

For the most part, this approach has not been research based, and
could be seen as offering the apprentice writer prescriptive advice
about the strategies presumed to be necessary for writing, such as
taking notes in particular ways and being well organised (Prosser &
Webb 1994, s 1, Introduction).

Uppmaningar till studenter att göra en noggrann planering innan skrivan-
det börjar, att kontrollera att varje stycke har en huvudmening och att skri-
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va korta meningar kan starkt ifrågasättas (Nightingale 1988). Nightingale
går hårt fram mot idén om att skrivprocessen kan beskrivas som en linjär
process som är möjlig att planera på förhand och kravet på studenterna att
tidigt formulera en plan för uppsatsen.

The consequences of writing are often that one discovers in the pro-
cess what one thinks (Nightingale 1988, s 270).

Även Norton ger skarp kritik till studiehandböcker som förespråkar att
uppsatsskrivande ska föregås av noggrann planering (se även Persson 1999).

This research supports the previous published findings that there is
no evidence that formal planning is an effective strategy. Study
advisors and study manuals might consider taking a more cautious
approach when advising on this particular aspect of essay preparation
(Norton 1990, s 419).

Mark Torrance, Glyn Thomas och Elizabeth Robinson (2000) skriver att
noggrann planering inte visat sig vara en effektiv strategi för skrivfram-
gång. De har undersökt hur studenter skriver och funnit fyra olika strate-
gier som skiljer sig åt, bland annat avseende graden av planering inför skri-
vandet. De drar slutsatsen att ingen strategi är avsevärt bättre eller sämre
än övriga – de är bara olika.

Likaså bidrar forskningen med ifrågasättande av ”sanningarna” om att
studenter har grundläggande brister i sitt skrivande och att dessa brister
kan avhjälpas av olika typer av stödåtgärder inriktade på skrivandet i sig
(Nightingale 1988). Lars Owe Dahlgren och Roger Säljö kritiserar själva
idén om att studenter ska få råd om hur de ska göra genom att peka på att
råden lyfter lärandet ur sitt sammanhang. (De skriver om studier i allmän-
het, inte särskilt om skrivande.) Enligt den fenomenografiska forskningen
lär studenter i enlighet med den uppfattning de har om lärande vilket med-
för att om man önskar förändra studenters beteende måste de först ges
tillfälle att förändra sin syn på vad lärande är.

Studieteknikens förlängning på åtgärdssidan blir att man korrigerar
vissa förment ineffektiva beteenden hos de inlärande och/eller försö-
ker få dem att utnyttja tekniker som man kunnat påvisa är utmär-
kande för dem som lyckas väl i sin inlärning. … Att träna människor
i studieteknik innebär därför ofta att man förmedlar vissa yttre bete-
enden, utan att samtidigt det förhållningssätt som dessa arbetssätt är
uttryck för när en person spontant använder dem påverkas i en mer
djupgående mening (Dahlgren & Säljö 1985, s 10).
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Kontext och krav
I kapitel 6 visar jag på rapporternas handlingsförslag till institutionerna
kring uppsatsskrivandet. ”Tydliga bedömningskriterier och krav” är en
punkt som också återfinns i forskningen om uppsatsskrivande och som ges
stor vikt. I jämförelse med rapporterna beskriver forskningen om uppsats-
skrivande kravfrågan som beroende av de olika kontexter där uppsatsen
förekommer.

Uppsatser skrivs både i relation till en forskningsdisciplin och som en del
av utbildningen i ett ämne. Att studera ett ämne innebär därför, enligt forsk-
ningen om uppsatsskrivande, inte enbart att lära sig ett ämnesinnehåll utan
även att lära sig ämnets sätt att forska och skriva. Forskning bedrivs på
olika sätt i olika discipliner och olika utbildningar inom samma ämne kan
vara tämligen olika. Studenterna måste alltså knäcka ämnets kod. De måste
också förstå de krav som ställs på deras uppsatser. Kraven är inte desamma
för publicerade artiklar i ämnet och för studenternas korta uppsatser utan i
utbildningen gäller delvis andra krav. Dessutom kan olika lärare inom
samma institution ha olika uppfattningar om hur uppsatser ska skrivas.
Disciplinen, utbildningen och lärarna bidrar alla med krav som studenterna
har att uppfylla och de utgör tillsammans en kontext som lyfts fram i forsk-
ningen om uppsatsskrivande. För studenterna gäller att finna rätt väg i
labyrinten av krav.

Within the cultural context of higher education in a Western coun-
try, written texts are of critical importance in shaping academic care-
ers. The university context is one of analysis, criticism, argumenta-
tion, substantiation of claims, acknowledgement of others’ ideas, and
so on, while the subculture of each discipline within the overall
academic culture determines different epistemological approaches,
and distinctive ways of thinking. The student, in learning how to
write appropriately for each discipline, is actually embarking on a
process of initiation into the culture of that discipline, through which
he or she must learn what kinds of meanings are appropriate to
reproduce, what kinds of questions appropriate to ask, and so on. …

The essay that the student produces to satisfy these cultural and
situational demands is the manifestation of the student’s understan-
ding of what is required (Prosser & Webb 1994, s 2, Introduction).

Forskningskontext
Forskningen om uppsatsskrivande går inte i detalj in på vilka skillnader
som finns mellan ämnen – det ligger utanför deras fokus och även utanför
avhandlingens tema. Däremot påpekas ofta att det finns betydande skillna-
der mellan olika ämnen och att dessa skillnader har betydelse i ett utbild-
ningssammanhang. Några undersökningar om disciplinära skillnader redo-
visas, men i det jag läst framkommer en önskan om betydligt mer forskning
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inom området eftersom tydligare beskrivningar av vad som är god forsk-
ning inom olika ämnen skulle kunna bidra till att lärare kunde ge studenter-
na tydligare instruktioner och kriterier (se exempelvis Brew 2001).6 Hertz-
berg (1995) efterlyser forskning om det vetenskapliga språket vilket skulle
fylla ett behov hos lärare och studenter. Hon skriver om det vetenskapliga
språket som exempel på tyst kunskap hos lärarna – kunskap som ännu inte
artikulerats och som kanske inte helt kan artikuleras, men där det bör vara
möjligt att ge tydligare beskrivningar än de som nu finns.

Tights (2003) forskningsöversikt innefattar kategorin forskning om kun-
skap. Kunskap är ett forskningsfält där mycket skrivits, men Tight hävdar
att kunskap i relation till högre utbildning är eftersatt som forskningsom-
råde men han har ändå funnit några studier. Några av de områden han
nämner som har betydelse för uppsatsskrivande är (s 168–169, min över-
sättning):

• Vad räknas som giltig kunskap inom olika discipliner?

• Hur varierar praxis mellan discipliner?

• Vilka olika typer av kunskap eller kunskaper finns?

Olika ämnens olika sätt att bedriva forskning är alltså en fråga som får
betydelse i forskningen om uppsatsskrivande eftersom den är av vikt för de
olika krav på uppsatser som ställs i olika ämnen och medvetenheten om
dessa olikheter är i princip närvarande i samtliga texter jag läst om uppsats-
skrivande.

I kapitel 10 lyfter jag fram en studie som med en sociokulturell utgångs-
punkt studerar uppsatsskrivande i olika ämnen med anknytning till äm-
nena som både forskningsdiscipliner och utbildningsämnen.

Utbildningskontext
När det gäller uppsatsskrivandets utbildningsmässiga kontext är frågan om
krav och bedömningskriterier den mest omskrivna frågan. Dels handlar det
om att ämnets krav hänger nära samman med forskningsdisciplinens krav.
Dels handlar det om att kraven för skrivuppgifterna är otydliga. Kraven är
alltså ur studenternas perspektiv både dolda och varierande.

Nightingale (1988) påpekar att utbildningens uppläggning (kursplan,
undervisning, bedömning och arbetsmängd) är en viktig faktor för hur väl
studenterna lyckas i sitt skrivande. Hon drar slutsatsen att väl genomtänkta
mål, uppgifter och bedömningskriterier är effektiva redskap för att hjälpa
studenterna att förbättra sin skrivförmåga. En av hennes referenser i det
sammanhanget är Marton, Hounsell och Entwistle (1984) där det (som jag
påpekar även i förra kapitlet) framkommer att utbildningens krav påverkar
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hur och vad studenterna studerar. Samma slutsats återfinns även i den öv-
riga litteraturen, mer eller mindre tydligt framlyft, men aldrig frånvarande.

Skrivandets ämnesmässiga kontext och utbildningarnas krav eller
kvalitetskriterier behandlas bland annat av Blåsjö (2000), Hartley och
Chesworth (2000), Hounsell (1988), Högskoleverket (1997a, 1999) Lea
och Street (19987), Nightingale (1988), Norton (1990), Storch och Tapper
(2000).

Olika krav i olika ämnen
Kraven och kriterierna varierar stort mellan olika ämnen och ibland har
även lärare inom ett ämne olika bedömningskriterier (Högskoleverket
1999). Dessa olikheter accentueras, påpekar Mary Lea och Brian Street
(1998), i nyare studieprogram där flera ämnen studeras parallellt.8

Variationen i traditioner och krav framställs inte som ett problem i sig.
Det som beskrivs som problematiskt är att kraven ofta är osynliga för stu-
denterna och det gäller då både de krav som har sitt ursprung i ämnets
traditioner och utbildningens krav. En gemensam uppfattning är att det är
ett problem att lärarna inte tydligt kan formulera hur deras ämne skiljer sig
från andra ämnen (Hounsell 1988). Därmed hamnar studenterna i en situa-
tion där de tvingas gissa och pröva sig fram och det visar sig ibland att det
som är en god strategi i ett ämne kan visa sig vara en dålig strategi i ett
annat ämne.

Ämnenas olikheter medför att varje ämne måste formulera egna
bedömningskriterier och avgöra vilka åtgärder som kan underlätta studen-
ternas skrivande eftersom olikheterna medför att det inte går att formulera
allmängiltiga kriterier (jfr Dahlgren & Säljö 1985).

Otydliga krav, formulerade och icke formulerade
I en undersökning svarade studenterna att det svåraste med att skriva upp-
sats var att de inte förstod vad som krävdes. De upplever det dessutom
mera problematiskt att lärare inom ett ämne ställer olika krav än att det är
skilda krav i olika ämnen (Hartley & Chesworth 2000).9 Att detta är två
stora problem understryks i flera undersökningar som visar att utbildning-
ar/lärare ofta inte tillräckligt tydligt klargör för studenterna vilka krav och
kriterier som gäller. Dels har inte alltid lärarna tydligt formulerat kraven
för sig själva och dels brister det ofta i hur kraven beskrivs för studenterna.
Studenter lämnas alltså alltför ofta i okunnighet om vilka krav som gäller
och då lyckas de heller inte alltid uppnå dessa (Nightingale 1988).

Lärares svårigheter att formulera vad som ska känneteckna en uppsats
ses av vissa som en direkt följd av bristen på kunskap om vad som räknas
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som god forskning inom olika ämnen medan andra snarare förstår svårig-
heten att formulera krav som en utbildningsfråga.

De krav som finns härrör vanligen från disciplinens krav med en anpass-
ning till utbildningssituationen vilket visar på det nära sambandet mellan
forskningskontexten och utbildningen. Länken utgörs ofta av de personer
som är verksamma som lärare och forskare snarare än av uttalade kvalitets-
kriterier inom disciplinen. Examinationen blir därmed en fråga om
”examinators goda omdöme” eller av att ”lärarna är forskarutbildade och
bär med sig de normer som finns” (Högskoleverket 1997a, s 26).

Studenterna vet att det finns speciella krav på deras uppsatser, men efter-
som kraven inte klargörs tvingas de ”spela ett spel utan att någon förklarat
reglerna för dem” (Read, Francis & Robson 2001, s 397, min översätt-
ning). Svårast är det naturligtvis när inga kriterier finns nedtecknade10, men
även när det finns skrivna kriterier tycks det vara svårt för studenterna att
förstå dem i relation till det de skriver och spelreglerna förblir därför dolda
för dem. Lärarens ofta kortfattade marginalanteckningar i studenternas tex-
ter utgör i många fall de enda ledtrådar studenterna får om hur de ska
skriva men inte heller ur dessa kan kraven tydligt utläsas (Hartley &
Chesworth 2000, Hounsell 1988).

Studenterna kan få veta att en uppsats ska ha struktur, kanske en hypo-
tes, anknyta till tidigare forskning, argumentera och så vidare. Dessutom
kan lärarna exempelvis säga att de önskar att studenterna kritiskt ska ana-
lysera något (Lea & Street 1998). Men de får vanligen inte veta att det finns
olika sätt att strukturera ett innehåll, att hypoteser formuleras på olika sätt
inom olika ämnen och att forskningsanknytningen tjänar olika syften i olika
ämnen. Det är inte heller säkert att lärarna kan specificera vad de avser när
de säger att studenterna ska analysera kritiskt. Lärare känner igen en bra
uppsats när de ser den, men de har svårt att tydligt beskriva varför den är
bra (Lea & Street 1998, 2000, Nightingale 1988).11

Några studier (Norton 1990, Storch & Tapper 2000) påvisar olikheter
mellan vad lärare anser kännetecknar en bra uppsats och vad studenterna
tror att lärarna värdesätter. Denna forskning ligger nära frågorna om krav
men rör en något annorlunda aspekt – vad en uppsats är. Det handlar ex-
empelvis om huruvida det är viktigare att studenten i sin uppsats kan till-
föra ny kunskap till ämnet eller om väl genomförd argumentation är vikti-
gare. Skillnader mellan lärares och studenters uppfattningar om vad som är
en bra uppsats innebär, vilket påpekas, en onödig svårighet för studenterna
i deras skrivande eftersom det kan innebära att de eftersträvar mål som,
från lärarnas sida, inte är de önskvärda.
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Kraven gäller inte
Ytterligare en svårighet för studenterna är att det förekommer att lärarens
bedömning av uppsatsen lägger tyngdvikten på något annat än det som
sägs vara det viktiga. I en undersökning av lärares skriftliga kommentarer
på skrivuppgifter framkom att lärarna gav många språkliga kommentarer
men få innehållsliga, trots att det i utbildningen betonas att det är resone-
mangen som är viktigast (Storch & Tapper 2000).

Följden blir …
De otydligheter i krav som forskningen om uppsatsskrivande påpekar leder
till onödiga svårigheter för studenterna och till att de får skulden för att de
misslyckats med en uppgift som de inte fått beskriven för sig. Studenternas
misslyckanden tolkas ofta som att de har brister i sin skrivförmåga, trots
att det troligen mer handlar om att de skriver i en för dem obekant stil som
endast finns inom akademin och vars regler aldrig tydligt klargörs (Read,
Francis & Robson 2001).

Bristen på bedömningskriterier och kriteriernas otydlighet framförs i
samtliga de artiklar som nämner detta som ett allvarligt problem som måste
åtgärdas för att studenterna ska erbjudas en möjlighet att klara uppsats-
skrivandet. Det är inte rimligt att studenterna åläggs en examinationsuppgift
utan att det också klart framgår vilka krav som finns och på vilka grunder
uppgiften bedöms.

De fenomenografiska resonemangen om ytinriktning och djupinriktning,
kompletteras med en tredje inriktning: strategisk inriktning. Den utmärks
av att studenten känner av sammanhanget och anpassar sitt lärande till de
krav som ställs i utbildningen och kan därför yttra sig som antingen yt- eller
djupinriktning. Den strategiska inriktningen går dock utöver båda dessa
genom att den också karaktäriseras av att de studenter som använder den
dessutom betonar vikten av att organisera studierna, i fråga om både tids-
användning och studiemetoder (Entwistle 1995). Målet för den studerande
är att klara examinationen väl (få högt betyg) vilket kräver god kännedom
om och känslighet för de krav som ställs och som bland annat medför att
studenten anpassar sig efter de enskilda lärarnas preferenser. Studenten be-
mödar sig dessutom om goda studievanor som ett medel för att nå målet.

Mot den bakgrunden framstår studenters ansträngningar att begripa vilka
krav som ställs, en aktivitet som Lavelle och Zuercher (2001) kategoriserar
som en ytstrategi, som en fullt legitim och nästan ofrånkomlig aktivitet hos
studenterna. Den strategiska inriktningen utgör ytterligare ett skäl för insti-
tutionerna att tydliggöra sina krav så att studenterna vet vad som gäller och
att bemöda sig om att formulera kraven så att de stöder ett djupinriktat
lärande och skrivande.
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Forskning om uppsatshandledningar
I det material om uppsatsskrivande jag läser har jag funnit tre undersök-
ningar där uppsatshandledningar har undersökts. Flera texter nämner ma-
nualer och study guides, men i dessa tre tas handledningar upp som en egen
fråga.

Hertzberg (1995) har gjort en undersökning om vad som skrivs om ve-
tenskapligt språk i uppsatshandledningar. Hon konstaterar att det ges gene-
rella råd och att skillnaderna mellan ämnen är liten. På en punkt tycks alla
eniga – språket ska vara korrekt. Men de råd som ges om språkriktighet
handlar om språket i allmänhet och inte specifikt om vetenskapligt språk.
Mina läsningar av uppsatshandledningar visar, liksom Hertzbergs under-
sökning att det är liten skillnad mellan ämnen och att det ges många råd om
allmän språkriktighet. I mitt urval finns dock, till skillnad från i Hertzbergs
undersökning, också en hel del innehåll som rör vetenskapligt språk.

Pauline Mahalski (1992) har i sex olika handledningar om skrivande
sökt fram 25 råd som ges av flera av källorna. Dessa råd utgör grunden för
intervjufrågor som hon ställt till 28 studenter som just skrivit en uppsats i
geografi. Mahalski har primärt inriktat sig på att finna samband mellan
betyg och en rad andra faktorer. Mahalski ser en positiv korrelation mellan
vissa, men inte alla, råd som handledningarna ger och högre betyg. De råd
som korrelerar med högre betyg är: att läsa flera källor och anknyta dem
till frågan samt att referera på ett korrekt sätt.

Jag finner Mahalskis resultat anmärkningsvärt såtillvida att det som hon
utpekar som råd som leder till framgång snarast är minimikrav att ställa på
en uppsats. Det är snarast otänkbart att en uppsats som inte uppfyller dessa
blir godkänd. Hon nämner att Hounsell i en studie (1984/1986) visat att de
studenter som organiserar sitt innehåll och inte bara refererar data lyckas
bättre i sina studier. Av Mahalskis studie kan dock inga sådana samband
utläsas eftersom de inte är en del av hennes undersökning.

Hartley och Chesworth (2000), som finns med tidigare i detta kapitel,
har i sin enkätundersökning om studenters skrivande ett par frågor om hand-
ledningar. Studenterna som deltog i undersökningen hade fått en student-
handbok och de hade också uppmanats att köpa en handledning om skri-
vande. Trots det svarar 80 % att de inte fått sådant material. 60 % svarar
att innehållet i de olika texterna inte överensstämmer. Det är oklart hur
detta resultat ska tolkas. Det är rimligen endast de 20 % som säger sig ha
haft tillgång till sådant material som kan yttra sig, men det framgår inte av
redovisningen vilka som svarat. Undersökningen säger ingenting om hur
handböckerna använts eller om studenterna funnit dem värdefulla.

Dessa resultat anknyter i liten grad till de övriga texter jag läser. Det är
också små undersökningar (i ett fall bara ett litet delmoment i en undersök-
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ning) som snarare väcker fler frågor än ger några egentliga svar. Med tanke
på mängden handledningar som finns och de många olika infallsvinklar ur
vilka de kan studeras, noterar jag att det finns utrymme för mer forskning
inom området. Dessa tre studier lämnar jag dock här, efter en snarast pa-
rentetisk behandling, eftersom de inte enkelt kan anknytas till övriga texter
om uppsatsskrivande.

Mening: Uppsatsskrivande – lärande i en kontext
Forskningen om uppsatsskrivande tecknar en bild av skrivandet där – utan
undantag – de enkla råden till en student är frånvarande och dessutom ofta
ifrågasatta. Uppsatsskrivande beskrivs som en uppgift som alltid sker i sam-
manhang och som är beroende av en rad andra faktorer. I artiklarna ligger
tyngdpunkten på de förutsättningar för skrivande som institutionen, eller
lärarna, erbjuder studenten och frågan om studenternas färdigheter eller
förmåga att skriva som betydelsefull faktor för uppsatsskrivande, är starkt
ifrågasatt.

Skrivande inom högre utbildning sker enligt forskningen om uppsats-
skrivande i en komplicerad kontext där disciplinens traditioner, utbildning-
ens och lärarnas uttalade och outtalade krav, ämnets innehåll, uppgiftens
art och studentens uppfattningar om både innehåll och krav inverkar på
vad studenterna väljer att lära och hur de griper sig an uppgiften. Lärande
handlar enligt forskningen om uppsatsskrivande inte bara om att studen-
terna ska lära sig att skriva uppsats, utan de lär sig också vad det innebär
att skriva uppsats och den innebörden avgör hur de genomför uppgiften.

Forskningen om uppsatsskrivande hävdar vikten av att lärarna ger stu-
denterna tydliga kriterier för uppsatsskrivandet – kriterier som studenterna
kan förstå – och att det är dessa kriterier och inga andra som används i
bedömningen. Disciplinernas olika sätt att bedriva och skriva vetenskap
ställer krav på varje utbildning att formulera vad vetenskap är och vad de
vanliga begrepp som förekommer betyder i den aktuella utbildningen. Utan
dessa klargöranden blir det svårt för studenterna att skriva och de tvingas
att på egen hand söka efter vad som är accepterat eller inte. Om de miss-
lyckas beror det inte på brister hos studenterna utan på att utbildningarna
brustit i att ge dem de nödvändiga förutsättningarna för att klara uppgif-
ten.

Det är uppenbart att frågorna om kontext och krav inte har några snabba
svar utan att det handlar om processer. Dels är det en lång process att be-
skriva ämnets krav, en process där forskningen om uppsatsskrivande efter-
frågar mer forskning om de olika forskningstraditioner som finns inom olika
ämnen. Dels är det en process för studenterna att förstå kraven (ett exempel
på att de lär i kontexten) och det är inget som kan klaras av vid ett enstaka
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kurstillfälle. De personliga kontakterna, framför allt med lärare men även
med kurskamrater, framhålls som en betydelsefull faktor i denna process.

Under min läsning av forskning om uppsatsskrivande formulerar jag föl-
jande mening:

• Studenters uppsatsskrivande är ett lärande i en kontext som utgörs
av forskningsdisciplinens och utbildningens krav och innehåll och
där studenternas uppfattningar om vad lärande och skrivande är har
avgörande betydelse för utfallet. Studenterna måste ges tillfälle att
lära sig skriva i den aktuella kontexten genom att utbildningen for-
mulerar tydliga och begripliga krav som bidrar till studentens upp-
fattning om vad uppsatsskrivande innebär. Feedback (skriftlig och
muntlig), handledning och tillfällen för diskussion syns vara viktiga
vägar att underlätta studenternas skrivande. Dekontextualiserad
skrivträning kan inte rekommenderas eftersom sådan träning inte
överensstämmer med den syn på lärande som framförs.

Jämförelser
Betoningen av den kontext i vilken uppsatser skrivs utmärker forskningen
om uppsatsskrivande och däri ligger också en skillnad jämfört med hand-
ledningarna och rapporterna. Att utbildningsämnena är nära anknutna till
en forskningsdisciplin är tydligt i forskningen om uppsatsskrivande, men
osynligt i rapporterna. Handledningarna lyfter skrivandet som forskning
(kapitel 4), men tonar ner disciplinernas olika sätt att forska. Skillnaderna
omtalas som olika regler som gäller i olika sammanhang medan dessa skill-
nader i forskningen om uppsatsskrivande, lyfts som en central faktor för
studenternas skrivande. De disciplinära skillnaderna omtalas som något som
i sig borde göras till föremål för forskning eftersom för lite är känt om dem
och eftersom sådan kunskap skulle bidra till hur utbildningar kan förbere-
da studenterna för uppsatsskrivande.

Att skrivande är ett utbildningsmoment är framlyft i alla de texter jag
hittills läst men det finns skillnader i hur det framställs. Forskningen om
uppsatsskrivande lyfter även i denna fråga kontexten och kopplar den till
forskningen i ämnet, men påpekar även skillnader i hur olika utbildningar
gör och hur lärare inom samma utbildning gör. Rapporterna pekar ut krav
som kan ställas på utbildningarna utan att förankra dessa i olika kontexter
– högskolan blir i princip en enda kontext i dem. Endast i fråga om littera-
turens tillgänglighet påpekas disciplinära skillnader. När handledningarna
skriver om uppsatser som utbildningsmoment lyfter de sådana situationer
där människor möts (handledning och opposition) och bedömning. Hand-
ledning och opposition är frågor som knappast alls framträder i forskningen
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om uppsatsskrivande och skrivandet som möte mellan människor är där-
med nedtonat eller frånvarande.

En aspekt av frågan om skrivande som utbildningsmoment som ofta kom-
mer upp är frågan om krav och betygskriterier. I handledningarna, rappor-
terna och även i forskningen om uppsatsskrivande understryks vikten av
tydliga kravformuleringar och betygskriterier men vid en jämförelse ser jag
en skillnad. Rapporter och handledningar efterfrågar att studenterna ska
delges information om vad som gäller, medan forskningen om uppsats-
skrivande framhåller studenternas förståelse av kraven som nödvändig fak-
tor för deras möjligheter att uppnå dem. Denna skillnad springer ur forsk-
ningens anknytning till den fenomenografiska forskningen.

Den fenomenografiska synen på lärande, som forskningen om uppsats-
skrivande ansluter till, innebär att studenternas uppfattningar om lärande
inverkar på hur de lär. Det får till följd att utbildningen måste erbjuda stu-
denterna tillfällen att förstå vad vetenskap är och hur vetenskapliga texter
skrivs. Först när de har en förståelse av detta kommer de att eftersträva att
skriva på ett sätt som är accepterat inom ämnet och som uppfyller de krav
som kan ställas.

Frågan om krav hänger ihop både med uppsatsskrivande som utbild-
ningsmoment (kapitel 5) och som regelföljande (kapitel 3). Av både hand-
ledningarna och forskningen om uppsatsskrivande framgår att studenterna
ska göra rätt – men ändå är skillnaderna i frågan större än likheterna. Forsk-
ningen om uppsatsskrivande tar snarast avstånd från tanken att det är vik-
tigt att studenter ska följa regler. Det viktiga är i stället att studenterna ges
tillfälle att förstå varför man brukar göra på vissa sätt inom just det ämne
de nu studerar. När studenterna förstår det kan de också göra så, inte som
uttryck för att de ska följa några regler utan som uttryck för att de förstått
hur man bedriver vetenskap inom ämnet.

Meningen om handledningarna som komplement till annan undervis-
ning (kapitel 2), får inget som helst stöd i forskningen om uppsatsskrivande
utan det är en uppfattning som utsätts för explicit kritik. Eftersom skri-
vande i forskningen om uppsatsskrivande så starkt beskrivs som en verk-
samhet som sker i en kontext (som ofta kan vara ganska liten) blir det
direkt motsägelsefullt att tänka sig att generella råd kan bidra. Forskningen
om uppsatsskrivande hävdar bestämt att man lär sig skriva i en kontext och
att förmågan att skriva är knuten till kontexten och till förståelse av det
innehåll som studeras. Uppsatsskrivande är, som en konsekvens av allt detta,
inte ett separat moment utan uppsatsskrivande måste med nödvändighet
utgöra en del av en utbildning eller av en större kurs. När problem uppstår
kan man, med synen på skrivande som en diskret förmåga, skicka studen-
ten till universitetets skrivarstuga. När man antar en kontextuell syn på
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skrivande finns inte längre några enkla lösningar och de möjliga vägarna
för att bidra till studenternas skrivande handlar mer om institutionen än
om studenten.

Forskningen om uppsatsskrivande ställer upp ett annat mål för arbetet
med uppsatserna än vad handledningarna och rapporterna gör.
Handledningarnas mål är att studenterna ska klara att skriva en uppsats,
och helst en bra sådan. Rapporternas mål är att utbildningen ska organise-
ras på bästa sätt så att studenterna kan skriva sina uppsatser med hög ge-
nomströmning och kvalitet. Forskningen om uppsatsskrivande har studen-
ternas lärande och deras möjligheter att utveckla ”sophisticated written
communication skills” (Nightingale 1988, s 263) som mål. Ansvaret för
det egna lärandet och ansvaret för att slutföra uppsatsen ligger hos studen-
ten – därom är alla överens. Men ett villkor för att de ska lyckas är, enligt
forskningen om uppsatsskrivande och rapporterna, att institutionerna or-
ganiserar och genomför utbildningen så att det blir möjligt för studenterna
att lyckas.

Det framkommer på många sätt i de texter jag läser i detta kapitel att de
är just forskning om uppsatsskrivande. Texterna skiljer sig därigenom från
både rapporter och handledningar som inte på samma sätt relaterar till och
härrör från forskning. Rapporterna är sprungna ur att en forskningsmetod
använts (enkät eller intervju) men de anknyts inte till någon teori utan de
stannar vid att redovisa undersökningens resultat så som de framkommit.
Vissa handledningar refererar mycket forskning, andra knappast något, men
ingen anknyter till forskning om lärande. Handledningar utger sig inte för
att vara forskning om skrivande utan de vill vara just handledningar eller
läroböcker.

Likheterna mellan de meningar jag formulerar under läsningen av
fenomenografin (kapitel 7) och under läsningen av forskningen om uppsats-
skrivande är stora och jag vill framför allt lyfta frågan om förståelse av
innehåll. Både i fenomenografin och i forskningen om uppsatsskrivande
betonas studenternas förståelse av det innehåll de studerar eller skriver om.
Studierna beskrivs som ett tillfälle för meningsskapande och den betoningen
finns inte med i de andra texter jag hittills tagit upp.

Konsekvenser
Forskningen om uppsatsskrivande bidrar med nya infallsvinklar på hur skri-
vande kan ingå i utbildningar och ansvaret läggs, liksom i rapporterna om
uppsatsskrivande, på institutionen, inte på studenten. Det finns dock en
skillnad mellan rapporterna och forskningen: Rapporterna handlar till över-
vägande del om hur institutionerna bäst ska organisera skrivandet. Forsk-
ningen tar i stället sin utgångspunkt i den syn på lärande som den feno-
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menografiska forskningen formulerat och gör därmed skrivande till en frå-
ga om lärande. De råd som ges i rapporterna och i forskningen överens-
stämmer, men forskningen motiverar råden genom en teori om lärande,
vilket rapporterna inte gör. En annan skillnad är att studenterna görs mer
synliga i forskningen om uppsatsskrivande genom att deras aktiva roll i
lärande och skrivande uppmärksammas. Rapporterna stannar vid att insti-
tutionen ska tillhandahålla goda villkor medan forskningen relaterar dessa
villkor till studenternas lärande.

När skrivande betraktas som en kontextberoende färdighet och inte nå-
got som individen kan eller inte kan oberoende av sammanhang, måste
skrivande läras i varje nytt sammanhang. Skrivande är, enligt forskningen
om uppsatsskrivande, inte en fråga om att först lära sig något och sedan
skriva ned det, utan förståelsen av innehållet och den text som ska skrivas
om innehållet växer fram parallellt. Det innebär att utbildningarna måste
bereda studenterna tillfälle att lära både ämnets innehåll och ämnets sätt
att forska och skriva. Skrivande kan alltså inte skiljas från det sammanhang
där det sker utan kursens innehåll och skrivuppgiftens utförande, måste ses
som en enhet. Efter det ställningstagandet blir det inte längre möjligt att
efterfråga tillfällen för studenterna att öva språkfärdighet och skrivande i
allmänhet och avskilt från övrig utbildning.

Kravet på institutionerna att tillhandahålla goda villkor blir, tillsammans
med avståndstagandet från idén om att skrivande kan läras som en separat
förmåga, en mycket stark uppmaning till institutioner att lägga vikt vid
studenternas skrivande inom ramen för de kurser som ges. Därmed får forsk-
ningen om uppsatsskrivande stora konsekvenser för den utbildning som tar
forskningens rön på allvar. Hela ansvaret för att erbjuda en utbildning som
stöder och möjliggör studenternas uppsatsskrivande faller därmed på insti-
tutionerna.

Forskningen om uppsatsskrivande som återvändsgränd?
Det mesta av den forskning jag refererar i detta kapitel ansluter till fenome-
nografins sätt att beskriva lärande i termer av ytinriktning och djupinrikt-
ning och de ser en koppling mellan studenternas uppfattningar om vad lär-
ande är och deras sätt att gripa sig an studierna. Däremot är forskningen
inte utförd enligt den fenomenografiska ansatsen, där en viktig del är att
söka kvalitativt skilda sätt att uppfatta ett fenomen. Många har snarare
ägnat sig åt att i siffror beskriva hur många studenter som ansluter till olika
på förhand definierade kategorier.

Forskningens likartade slutsatser och rekommendationer kan betraktas
som ett understrykande av att de faktiskt har rätt. Alltmer har jag dock
kommit att förstå det som ett tecken på att forskarna inte har gått utanför
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det som redan har skrivits utan att många forskar om samma frågor som
andra redan beforskat, vid varje nytt tillfälle dock i en något annorlunda
kontext.

Forskningen om uppsatsskrivande anknyter till den fenomenografiska
forskningen i allmänhet (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986) men i
liten grad till vad Hounsell skriver om uppsatsskrivande (som jag behand-
lar i förra kapitlet). Jag har funnit någon enda referens till Hounsell, men
det är ingen som egentligen använder studien som underlag för fortsatt
forskning och fortsatt diskussion kring uppsatsskrivande. 12

En viktig referens i kapitlet är Nightingales artikel från 1988 och den
utgör, vid sidan av den fenomenografiska forskningen om lärande, den vik-
tigaste referensen för forskningen om uppsatsskrivande. Att jag refererar
till den vid upprepade tillfällen är en återspegling av den vikt artikeln har i
de övriga texter jag läser vilket dels utgör ett erkännande av artikelns bety-
delse, men jag förstår det dessutom som en brist hos forskningen om
uppsatsskrivande. Det har tillkommit en del ny forskning sedan 1988 –
men inte mer än att artikeln fortfarande framstår som aktuell, vilket är
problematiskt. Det har tillkommit en del nya nyanser i forskningen sedan
dess, men inget helt nytt utan gamla tankegångar återkommer i nya versio-
ner.

Forskningen om uppsatsskrivande står därmed i princip på två ben: Det
ena benet är den fenomenografiska forskningens beskrivning av lärande
och det andra benet är Nightingales artikel om uppsatsskrivande.
Nightingale refererar både den fenomenografiska forskningen och forsk-
ning om skrivande.

Jag uppfattar att drivkraften i den tidiga fenomenografiska forskningen
var en önskan att förstå hur studenter lär, hur de griper sig an en studie-
uppgift och vad det är som gör att vissa lyckas bättre än andra. Detta var
naturligtvis en alltför stor forskningsuppgift varför den delades i flera min-
dre frågor. Olika delstudier behandlade exempelvis lärande genom föreläs-
ningar, genom problemlösning och genom läsning, och motiv för studier.
Det övergripande syftet att söka förstå hur studenter lär, var dock hela ti-
den närvarande.

I forskningen om uppsatsskrivande finner jag inte något övergripande
syfte. I stället finner jag ett antal artiklar som alla anknyter till idén att
studenter ska stimuleras att studera med djupinriktning och som undersö-
ker någon mindre aspekt av frågan om uppsatsskrivande och lärande. Jag
upplever att forskningen om uppsatsskrivande därmed förlorat sin djup-
inriktning och att det blivit en hel tradition av ytinriktade studier kring
uppsatsskrivande. Ytinriktade i den meningen att de inte tillför något nytt
utan de applicerar något redan känt på en ny kontext. Resultaten de kom-
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mer fram till och råden de ger bedömer jag vara tillförlitliga eftersom de
grundas i en gedigen teori om lärande, men forskningen leder egentligen
inte vidare.

Forskningen om uppsatsskrivande är på många sätt uppfordrande för
alla som är verksamma inom högre utbildning. Den stora förtjänsten med
forskningen om uppsatsskrivande är det tydliga sätt på vilket forskarna
sammanför studenternas skrivande med en teori om lärande. Det finns också
många artiklar som stöder varandras forskningsrön vilket gör att resultaten
känns tillförlitliga. Men det framstår för mig också som att mycket av denna
forskning är repetitiv. Forskningsöversikten som Nightingale gjorde är från
1988 och baserar sig på forskning som gjorts under 1970- och 1980-talen.
I sak har det egentligen inte tillkommit så mycket efter det utan mycket som
publicerats bekräftar det Nightingale skrev och det nya är egentligen att det
är nya kontexter som beforskats med samma resultat.

Dock framstår den forskning jag använt i detta kapitel som ett tillförlit-
ligt underlag för handling i utbildning. Det är många studier som visar på
likartade resultat och det som framkommer får också stöd i annan forsk-
ning om lärande och skrivande.
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Noter
1 Jag vill ge några kommentarer kring dessa artiklar eftersom innehållet inte själv-
klart kan överföras till en svensk kontext. Några av artiklarna berörs marginellt av
det jag här skriver, men ingen undkommer helt det varnande finger jag nu lyfter. Av
skäl som snart ska påpekas väljer jag ändå att här kommentera artiklarna i ett
sammanhang och inte var för sig.

• Flertalet artiklar redovisar undersökningar kring korta uppsatser, 1500 ord är
vanligt.

• Underlaget (antal personer) är ofta litet och utgörs av en studentgrupp i ett
ämne eller två grupper från olika ämnen som jämförs.

• Det är vanligt att artiklarna bygger på en enkätstudie som i många fall, men inte
alltid, kompletteras med intervjuer. Enkätstudierna bearbetas statistiskt varvid
olika samband och avvikelser redovisas.

Det är inte självklart att man kan jämföra korta uppsatser från huvudsakligen Stor-
britannien och Australien med svenska C-uppsatser. Flera artiklar påpekar att de
finns stora skillnader mellan olika ämnen och mellan samma ämne vid olika insti-
tutioner vilket också gör att man inte enkelt kan överföra slutsatserna till svenska
förhållanden. Artiklarna har dock inte till syfte att generalisera utan de lyfter fram
olika fall och dessa kan då tjäna som underlag även för en svensk diskussion.

De statistiska redovisningarna finner jag problematiska då de ofta bygger på en
liten population. De är dessutom stundtals redovisade i stor detalj med många sif-
feruppgifter (medelvärden, standardavvikelser, t-test etc).

Jag finner trots dessa invändningar flera poänger med att använda materialet.

Det finns en samstämmighet i flertalet artiklar. Undersökningarna uppvisar ett slags
släktskap som beror på att författarna har en gemensam utgångspunkt i tidigare
forskning. Vissa namn återkommer genomgående bland referenserna och det före-
kommer i mitt urval många referenser till tidigare artiklar i urvalet. Jag hade under
läsningen av dessa artiklar en känsla av att jag läste kapitel i en antologi snarare än
separata artiklar. Detta är också skälet till att jag redovisar mina invändningar på
detta allmänna sätt, hellre än att gå in på varje artikel för sig.

Inflytandet från den fenomenografiska forskningen (Marton, Hounsell & Entwistle
1984/1986) kan knappast övervärderas och det märks genom att dessa forskare
ofta refereras, genom att studenternas uppfattningar utgör ett vanligt fokus och
genom resonemang kring yt- och djupstrategier för lärande. Resultaten av denna
forskning är alltså en viktig referenspunkt för artiklarna. Fenomenografins grund-
antaganden tycks också vara artikelförfattarnas antaganden men de skiljer sig åt
vad gäller metod. I artiklarna är det vanligt med enkäter som redovisas statistiskt,
medan fenomenografin förespråkar intervjuer även om andra metoder också kan
tänkas förekomma.

Andra referenser som ofta återkommer är: Bereiter, Biggs, Branthwaite, Hartley,
Nightingale, Norton och Scardamalia.

I många fall stöder de olika undersökningarna varandras resultat genom att frågor
upprepats i nya sammanhang eller genom att andra frågor gett likartade svar.
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2 Nightingales artikel fann jag genom att många av de artiklar jag hittat i min
genomgång av internationella tidskrifter refererar till den.
3 Jag använder beteckningen ”skrivarstuga”, men det finns flera beteckningar för
den typen av verksamhet, exempelvis språkverkstad och språkstuga.
4 Jag har artikeln i HTML-format vilket medför att sidbrytningarna kan variera
mellan olika utskrifter. När jag anger sidhänvisning noterar jag därför både sida
och aktuell underrubrik.
5 I fråga om studenternas eventuella språkbrister vill jag påminna om att studien är
från 1988. Den stora ökningen av antalet studenter i högre utbildning sedan dess,
de ”nya grupper” som vi hör talas om, kan möjligen innebära att situationen ser
annorlunda ut idag, men jag har inte funnit någon undersökning som visar att det
är så. I en undersökning om akademiskt skrivande vid Stockholms universitet
(Strand 2000, s 5–6) nämner flera ämnen just studenternas ”varierande skriv-
förmåga” som ett problem. Man ser att både studenter med svenska som moders-
mål och de med annat modersmål ibland uppvisar stora språkproblem vilket gör
att lärarna efterlyser en skrivarstuga eller liknande. Å andra sidan skriver man i en
rapport om C- och D-uppsatser från Linköpings universitet att ”språket är inte så
dåligt som många debattörer vill hävda” (Kindgren 2001, s 6). McCune (2004) ser
inte heller språkfrågan som ett problem i sig. Hävdanden om att studenter skriver
illa, liksom hävdanden att språkfärdighet inte utgör något problem står fortfarande
emot varandra.
6 Nightingale (1988, s 272) refererar en undersökning av Becher [Becher, T (1981):
Towards a definition of disciplinary cultures. Studies in Higher Education, 6, s 109–
122] som kan exemplifiera vilken typ av forskning som efterfrågas. Becher visar på
ett litet urval av olikheter i hur olika discipliner förhåller sig till hypoteser (formu-
leras tidigt i vissa discipliner och formuleras ur data i andra), ideologiska frågor
(accepteras eller inte), litteraturgenomgången som ett sätt att placera sig själv i den
forskning som görs eller som en utgångspunkt för att finna idéer att använda eller
ta avstånd ifrån.

Ytterligare ett exempel: Ekman (2004) skriver (med hänvisning till Østerud, Øyvind,
1997: Statsvetenskap. Stockholm: Universitetsförlaget) att man egentligen inte kan
se någon kumulativ utveckling inom statsvetenskapen under 1900-talet, det finns
alltså ingen tydlig forskningsfront i form av nytt innehåll. Utvecklingen handlar i
stället om nya forskningsparadigm och en ständigt förändrad syn på vad som är
god vetenskap. Detta är ett exempel på hur ett ämne utvecklas – i andra ämnen lär
just den kumulativa utvecklingen vara viktigast och detta får betydelse också för
hur uppsatser utformas.
7 Artikeln av Lea och Street (1998) finns också i något reviderad form publicerad i
en antologi Lea och Stierer (2000). I artikeln, på s 7–8 finns ett avsnitt ”Writing
across courses: ‘structure and argument’” som inte finns med i antologin.
8 Lea och Street nämner Asian studies och business studies. Nightingale (1988) tar
i ett liknande sammanhang upp environmental studies.
9 Studenterna i Hartley och Chesworths undersökning läser enligt en studieordning
där de har fyra ämnen parallellt. I studien svarar 42 % av studenterna att olika
ämnen har olika krav och inte mindre än 62 % svarar att lärare inom samma ämne
har olika krav. När de sedan har angivit vad som orsakar dem störst problem så har
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skilda krav inom ämnet markerats av 21%. Hur många som svarat att det är pro-
blem med skilda krav inom olika ämnen framgår inte eftersom bara de alternativ
som fått flest svar redovisas. Det går i alla fall att konstatera att dessa studenter ser
skilda krav inom ett ämne och bristande feedback som allvarligare problem än
skilda krav mellan olika ämnen.
10 Enligt en stor undersökning är det vanligt att bedömningskriterier saknas i svenska
högskoleutbildningar (Högskoleverket 1997a).
11 Lea och Street (1998) låter en enskild students erfarenheter i två ämnen exempli-
fiera resonemangen om otydligheter i krav och skillnader mellan institutioner/lä-
rare i bedömning. Studenten i fråga skrev en uppsats i historia vilken bedömdes
vara en bra uppsats. Läraren kommenterade den: ”I like your conclusion to what is
a carefully argued and relevant essay” (Lea & Street 1998, s 8). Ungefär samtidigt
skrev samma student en uppsats i antropologi. Han använde i princip samma mo-
dell för att organisera även denna andra uppsats vilken fick ett lågt betyg och om-
fattande negativa kommentarer. Läraren i antropologi skrev: ”May I suggest very
strongly that you go to the Study Centre and make more enquiries about essay-
writing clinics” (s 8). Läraren i antropologi noterade att uppsatsen saknade struk-
tur och argumentation. Lea och Street visar dock att uppsatsen har både struktur
och argumentation, men de påtalar att det inte finns enbart ett sätt att strukturera
och argumentera. Studenten förstod inte lärarens kommentarer och detta beror,
enligt Lea och Street just på att det finns olika sätt att organisera och argumentera.
Studenten hade gjort rätt, men på fel sätt. Exemplet visar inte bara på att det finns
olika kriterier i olika sammanhang utan det understryker också det som påpekats
även i andra studier, att kriterierna måste tydliggöras för studenterna för att bli
meningsfulla. Struktur tycks vara ett kriterium som är viktigt vid de flesta institu-
tioner, men det räcker inte att bara säga till studenterna att en uppsats ska ha en
struktur. Struktur kan betyda olika saker och därför måste studenterna få en mer
tydlig beskrivning av kraven för att kunna uppnå dem.
12 Det kanske är betecknande att Nightingale (1988) refererar Hounsells kapitel.
Hennes artikel är en översikt och hon använder Hounsell som en källa bland flera
för att peka på hur forskning om skrivande kan öppna för en integration av studen-
ternas skrivande i hela utbildningen.
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KAPITEL 9

Att möjliggöra studenters uppsatsskrivande

I de båda föregående kapitlen läser jag om den fenomengrafiska forskning-
ens sätt att beskriva lärande och nu introducerar jag dessutom en teori om
undervisning från samma tradition. Ramsden är en av författarna i Hur vi
lär (Marton, Hounsell & Entwistle, red 1984/1986) och i Learning to Teach
in Higher Education (1992/2003) bygger han vidare på forskningen om
studenters lärande när han utarbetar sin teori om undervisning.

Ramsden utgår från den fenomenografiska forskningens beskrivningar
av lärande: lärande innebär en kvalitativt annorlunda förståelse av det man
har lärt och lärande är alltid lärande om något.

Only the student can do the learning – it is his or her own
responsibility (Ramsden 1992/2003, s 113).

Studenterna ansvarar för sitt lärande men institutionen har till uppgift att
möjliggöra deras lärande. Detta möjliggörande är centralt i Ramsdens teori
om undervisning vilket blir synligt i hans formulering av undervisningens
mål.

The aim of teaching is simple: it is to make student learning possible
(Ramsden 1992/2003, s 7).

I ett tidigare kapitel skriver jag (med hänvisning till Marton, Hounsell &
Entwistle 1984/1986) att institutionerna genom sitt sätt att organisera ut-
bildning, kan bidra till att fler studenter väljer att studera djupinriktat och
att studenternas uppfattningar om vad lärande är har betydelse för om de
väljer att studera djupinriktat eller ytinriktat. Denna betoning av institutio-
nens roll återkommer alltså hos Ramsden och han understryker att det är
institutionens ansvar att bidra till att studenternas lärande kan bli av hög
kvalitet.

Good teaching helps students move towards the achievement of high
quality learning. This is learning that embraces changes in conceptions
of subject content, confident facility with the subject’s syntax and
methods, stable knowledge of its specific details, and a sense of
ownership and delight in its practice (1992/2003, s 210).
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Lärande och undervisning blir för Ramsden två ömsesidigt beroende aktivi-
teter. Studenterna ska lära något och institutionerna har till uppgift att ge-
nom en väl planerad och genomförd utbildning göra det möjligt. Det med-
för att lärarna måste lära av studenterna vilka behov av undervisning de
har för att det ska vara möjligt för dem att uppnå kursens mål.

Frågan om vad studenterna inom högre utbildning ska lära sig är starkt
situationsbunden – olika ämnen har naturligtvis olika mål – men Ramsden
påtalar att det ändå finns en generell uppfattning som innebär att studenter
ska lära sig kritiskt tänkande; att förstå nyckelbegrepp; att förstå när och
hur ämnets olika metoder, teorier och formler kan användas; att förstå vad
det innebär att kunna något inom ämnet; att veta hur man arbetar inom
ämnet; att kunna analysera, förstå och tolka texter och resultat samt att
kreativt använda det de lärt i nya situationer.

Teachers in higher education expect their students to develop
intellectual abilities that go beyond the possession of technical skills
and subject knowledge. In all subject areas, these abilities involve
combining and relating ideas so that the knowledge can be used
effectively (Ramsden 1992, s 381).

Jag för in Ramsdens resonemang i avhandlingen framför allt av ett skäl.
Genom mina läsningar i kapitel 6–8 visar jag att flera texter lyfter tanken
att institutionernas ansvar för studenternas skrivande är viktigare än stu-
denternas förmåga att skriva. Jag tycker därför inte att det är tillräckligt att
anknyta en fortsatt diskussion om uppsatsskrivande enbart till en teori om
lärande utan jag behöver dessutom en teori om undervisning till hjälp för
mina fortsatta resonemang. Eftersom den fenomenografiska traditionen
dominerar forskningen om lärande i högre utbildning valde jag en teori om
undervisning från samma tradition.

Tre teorier om undervisning
Ramsden skisserar, på basis av forskning om studenters lärande och om
lärares undervisning, tre teorier om undervisning (s 106–115). Jag skriver
om ”Ramsdens teori” och därför är det här på sin plats med ett klargöran-
de. Ramsden skriver inte själv att han utvecklar en teori om lärande utan
han skisserar tre olika teorier varav den tredje är den han själv ansluter till.
Han gör en jämförande beskrivning av dessa tre teorier varefter han över-
går till att utveckla den tredje teorin. När jag skriver ”Ramsdens teori”
avser jag den tredje teorin i dess utvidgade form.
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Teori 1: Teaching as telling or transmission
Den första teorin omfattar idén om undervisning som överföring av kun-
skap. Läraren undervisar om innehållet och därmed förväntas studenterna
lära det som gåtts igenom. Detta liknar den vanliga sändare-budskap-mot-
tagare-modellen där ett budskap går oförändrat från den som meddelar det
till mottagaren. Om lärande inte sker så ligger, enligt denna modell, felet
hos studenten som eventuellt har brister i inlärningsförmåga eller som inte
deltagit i undervisningen. När undervisning har ägt rum så är det student-
ens uppgift att ”absorbera” (1992/2003, s 109) den. Kursinnehållet tas för
givet och problematiseras inte.

Teori 2: Teaching as organising student activity
Den andra teorin fokuserar studentaktiviteten i lärandet. Tyngdpunkten lig-
ger på att motivera studenternas aktiva arbete med studierna. Om lärande
inte sker så kan det, enligt denna teori, bero på att fel undervisningsmetod
använts och undervisning förbättras genom att lärare lär sig fler metoder.
Om lärande inte sker kan det också bero på faktorer hos studenterna – de
har kanske inte varit tillräckligt aktiva. Ramsden skriver att de flesta böck-
er om högre utbildning fokuserar metoder för undervisning och bedömning
och därmed är det rimligt att anta att de ansluter till den andra teorin.2

Ramsden skriver i förordet till första upplagan att ”the clear definition
of problems in education is more important than the provision of solutions”
(1992, s ix). Många böcker om högre utbildning tar inte hänsyn till detta
utan de försöker i stället presentera lösningen direkt, kanske i form av en
metod, hävdar han. Han hävdar också att det är direkt olämpligt att göra
så, och att universitetslärare aldrig skulle drömma om att göra på motsva-
rande sätt när de forskar inom sina ämnen.

Teori 3: Teaching as making learning possible
Den tredje teorin, som är den som Ramsden förespråkar, handlar om att
möjliggöra studenternas lärande. Undervisning och lärande är enligt denna
teori ömsesidigt påverkande processer. Undervisning och lärande är kon-
textbundna och därför finns inte någon metod som entydigt kan föresprå-
kas utan undervisningens uppläggning måste planeras för det aktuella sam-
manhanget. Innehållet är problematiserat och undervisningen är beroende
av kontexten. Undervisning är en forskningslik verksamhet där läraren ska
uppmärksamma resultaten och tolka dem utifrån någon teori, liksom de
gör i sin forskning.

Kursens mål blir därvid centrala. Målen ska vara specificerade och tyd-
liga och ange vad studenterna ska lära. Tydliga mål hjälper läraren att pla-
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nera undervisningen och att bedöma om studenterna uppnått målen och
målen ger studenterna en riktning i studierna. Dessutom fungerar tydliga
mål som en hjälp vid bedömning och kursvärderingar. Målen blir viktiga
både för planeringen inför kursen, för genomförande och examination och
för kursvärdering och uppföljning. Tydligt formulerade kursmål är alltså,
enligt Ramsden, en förutsättning för god utbildning.3

Enligt denna teori är det inte bara studenterna som lär utan läraren lär
sig också att undervisa genom att uppmärksamma studenternas lärande.
Undervisning och reflektion över den (baserad på erfarenhet och teori) samt
samtal med lärarkollegor och studenter i avsikt att förstå och lära av situa-
tionen är de främsta medel som läraren har att utgå från i sin förändring av
undervisningen.

Den tredje teorin innefattar vissa delar av de båda andra, men accepterar
inte andra delar. God undervisning kräver att läraren har ämneskunskap
och kan redogöra för den (teori 1). Lärande kräver att studenterna själva
lär, så modeller där studenterna har utrymme för olika typer av egen aktivi-
tet är nödvändiga (teori 2). Men goda föreläsare och aktiva studenter räcker
inte för att det ska bli god undervisning. Teori 3 innebär en mer komplex
syn på förhållandet undervisning och lärande och en betoning av att både
lärarens och studenternas insatser är viktiga och att de påverkar varandra
ömsesidigt.

Sex principer för god undervisning.
Vad är då god undervisning enligt Ramsden?

Good teaching encourages high quality student learning. It discoura-
ges the superficial approaches to learning represented by “imitation
subjects” and energetically encourages active engagement with
subject content. This kind of teaching does not allow students to evade
understanding, but neither does it bludgeon them into memorising;
it helps them respectfully towards seeing the world in a different way
(Ramsden 1992/2003, s 84).

Studenter utvecklar inte alltid de intellektuella färdigheter som lärarna öns-
kar att de ska ha. Ramsden kallar detta för ämnesimitation (imitation sub-
ject).4 Det betyder att studenterna lär sig vissa fakta som saknar ”personlig
relevans” och ”anknytning till den verklighet som de är tänkta att förkla-
ra” (1992/2003, s 40, min översättning). De imiterar det som de som be-
härskar ämnet gör utan att förstå varför det görs. God undervisning be-
gränsar risken för sådan ämnesimitation till förmån för förståelse av och
engagemang för innehållet.5

Ramsden ställer upp sex principer för god undervisning (s 93–99). God
undervisning är när studenterna ges möjlighet att förstå innehållet, alltså
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när djupinriktat lärande stimuleras. Dessa principer kan användas för re-
flektion kring en enskild lärares undervisning men också för den undervis-
ning som sker inom ett ämne eller en institution, skriver Ramsden. Därför
drar jag slutsatsen att de också kan användas för reflektion kring uppsats-
handledningarnas innehåll.

Intresse och förklaring. Undervisningen ska väcka studenternas intresse
och förklara det som behöver förklaras för att studenterna ska ges möjlig-
het att finna innehållet meningsfullt.

Omsorg om studenterna och deras lärande. Denna princip handlar om
att låta studenterna se att det är möjligt att lära även om det ibland är svårt,
bland annat genom att lärarna erkänner sin ödmjukhet för det svåra och att
de inte vet allt. Den personliga relationen mellan studenter och lärare är
viktig för studentens lärande. Med personlig relation menas då inte främst
att man har trevligt ihop utan att läraren möter studenterna och deras be-
hov i den lärandesituation där de befinner sig. När studenterna tas på all-
var, när frågor kan ställas och få svar, när läraren eftersträvar en undervis-
ning som gör innehållet tillgängligt och begripligt för studenterna, när de
får ta ansvar för sitt lärande och utrymme finns för samarbete, när studen-
terna får respons på sina insatser och på andra sätt får delta i interaktion
med läraren kring studiernas innehåll bidrar det till att de väljer djup-
inlärning snarare än ytinlärning.

Meningsfull bedömning och återkoppling. Genomtänkt bedömning av
och återkoppling till studenterna hjälper dem i lärandet. Detta innefattar
både innehållet i det läraren säger och skriver till studenten och de
examinationsmetoder som används. Bedömning och återkoppling utgör en
viktig del av undervisningen och av lärandet och bedömningen kan aldrig
vara ett separat kontrollmoment.

It cannot be repeated too often. From our students’ point of view,
assessment always defines the actual curriculum (Ramsden 1992/
2003, s 182).

Klara mål och intellektuella utmaningar hjälper studenterna. När studen-
terna vet vad som förväntas kan de arbeta för att uppnå målen. Intellektu-
ella utmaningar tycks höja kvaliteten på lärandet under förutsättning att de
övriga principerna också uppfylls. Målen behöver alltså inte vara enkla så
länge de är möjliga att uppnå. Ramsden understryker att kursmål och be-
dömningskriterier ska vara tydliga och att studenterna ska förstå dem. De
ska veta vad de förväntas lära och varför.

Självständighet, kontroll och aktivt engagemang. När studenterna kan
påverka inriktningen på studierna, när det finns utrymme för samarbete
och egna initiativ höjs kvaliteten på lärandet. När studenter får kommen-
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tera sitt eget arbete eller ge kommentarer till medstudenter får de en ökad
känsla av ansvar och kontroll över studierna och det blir ofta tydligt om
och hur de har missförstått någon del av innehållet.

Läraren lär från studenterna. När läraren eftersträvar att förstå vad stu-
denterna lärt, och inte lärt, erhåller de en kunskap som kan användas för
att förändra utbildningen i den önskade riktningen. Undervisning och lär-
ande är inte separata enheter utan de är ömsesidigt beroende enligt Rams-
dens synsätt. Ramsden förespråkar att man ser på förhållandet mellan lä-
rare och student som en dialog.

Samma princip som gäller för hur studenter lär gäller för hur lärare inom
högre utbildning lär sig att bli lärare. Det räcker inte med att lärare lägger
till kunskap om hur de ska föreläsa, handleda eller organisera distans-
utbildning utan om lärare ska bli goda lärare måste de reflektera kring och
utmana sin uppfattning om vad undervisning är. För att någon ska bli en
bättre lärare krävs en förändrad uppfattning om vad undervisning är, enligt
Ramsden.

It [assessment] concerns the quality of teaching as well as the quality
of learning; it involves us in learning from our students’ experiences,
and is about changing ourselves as well as our students (1992/2003,
s 177).

Alla insatser för att förbättra undervisningen bör helst göras på institu-
tionsnivå (i arbetsgruppen, inom ämnet etc, så högt upp som möjligt i orga-
nisationen) snarare än på individnivå, hävdar Ramsden. Det ger det bästa
resultatet och det gör också att studenterna finner likartade ambitioner inom
flera kurser vilket hjälper dem att förstå vad som krävs av dem och det i sin
tur underlättar deras lärande. Detta ska dock inte förstås som att han avrå-
der enskilda lärare från att satsa på att förbättra sin undervisning.

In the process of improvement, I hope we shall realise a conception
of teaching and learning as an imaginative, arduous, but pleasurable
process. There can be no excellent teaching or learning unless teachers
and learners delight in what they are doing (Ramsden 1992/2003,
s 253).

Ramsdens teori om utbildning omfattar tanken att det i undervisningen
måste finnas en överensstämmelse mellan olika faktorer som har betydelse
för studenternas inriktning mot djup- eller ytinriktning i lärande. Kursens
mål, undervisning, bedömningskriterier, examination, feedback och kurs-
värdering måste alla bidra i riktning mot djupinriktning. Jag har stött på
denna idé allt oftare i de senare volymer av de tidskrifter jag använder för
avhandlingen under benämningen consonans medan dess icke önskade
motsats benämns dissonans.
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If these results are accepted, the question is, what can be done to
help university teachers develop more student-focused and consonant
approaches to their teaching and positive perceptions of their
teaching context? The answer is likely to involve teachers in more
detailed and coherent study of teaching and learning in higher
education. Teachers need to develop an understanding of student
learning that does not involve direct transfer of information from
teachers to students. Teachers need to be helped to come to an under-
standing that conceptual change and development does not occur
through the accumulation of more and more information, but by
helping students to see that information in relation to their own
experiences. This requires a more student-focused approach, in which
the point of departure for teaching is the students’ experience of
learning – not the teachers’ experience of teaching (Prosser, Ramsden,
Trigwell & Martin 2003, s 47).

Kritik
Hittills har jag egentligen inte problematiserat vare sig den syn på lärande
som fenomenografin bidragit med eller Ramsdens teori om undervisning.
Jag tar här upp ett par kritiska synpunkter och återkommer till frågan i steg
tre.

Beskrivningen av lärande som en aktivitet som bör inriktas mot holism
och djupinriktat lärande förutsätter att studenterna delar lärarens önske-
mål om djup. De studenter som hellre vill memorera och som är mer intres-
serade av att få papper på att de genomgått utbildningen än av att förstå
och få en ändrad omvärldsuppfattning (sådana studenter beskrivs också i
litteraturen) lär bli mindre nöjda med en undervisning som är inriktad mot
förståelse. I Ramsdens teori förutsätter ömsesidigheten i lärandet att stu-
denterna åtminstone i någon mån är intresserade av att bidra till undervis-
ningens utveckling, och det kan knappast tas för givet. De studenter som
möter lärare som arbetar i enlighet med Ramsdens tredje teori kanske snart
nog finner skäl att överge sina ytstrategier – en av huvudidéerna i den
fenomenografiska synen på lärande är just att studenterna ska ges tillfälle
att förändra sin syn på vad lärande är från yta till djup eftersom synen på
lärande avgör hur de studerar. Men de fenomenografiska forskarna har
också visat att det är mycket svårt att få studenterna att förändra sitt lär-
ande från ytinriktning till djupinriktning. Studenter som inte vill involvera
sig i utbildningen och som inte vill söka förståelse och engagemang i studi-
erna utgör en utmaning för lärarna och frågorna om hur de ska mötas är
klart nedtonade.

Längre fram i avhandlingen tar jag upp frågor som rör makt och jämlik-
het. Ingenstans i den fenomenografiska forskningen (Marton m fl 1977,
Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986, Ramsden 1992/2003) tas detta
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upp. Teorin tycks könsblind och blind för annan ojämlikhet som kan exis-
tera i en utbildningssituation.

Mening: Att möjliggöra studenternas lärande
• Lärarens viktigaste uppgift är att möjliggöra studenternas lärande.

Det görs bäst vid en institution som värderar god undervisning, ge-
nom att hänsyn tas till hur lärande sker och genom en kursplanering
där mål, metoder, examination, återkoppling och utvärdering häng-
er ihop. Viktigt är att lärarna lär om sin undervisning genom att upp-
märksamma studenternas lärande och genom att beakta deras kom-
mentarer om utbildningen. Studenter i högre utbildning ska inte bara
lära sig ämnets innehåll utan de ska också lära sig att tänka så som
man tänker inom det ämne de studerar. Det lärande som eftersträvas
är ett djupinriktat lärande som leder till förändrad förståelse.

Jämförelser
Lärandets inriktningar
Jag börjar jämförelserna med en översikt över lärandets inriktningar som
Ramsden (1992/2003) gör (utifrån resonemang i Marton, Hounsell &
Entwistle 1984/1986). Jag inför här ett nytt innehåll direkt i den jämföran-
de texten för att läsaren ska ha tillgång till figuren i direkt anknytning till
jämförelsen.

Att studera innebär inte bara att ta till sig ett nytt innehåll, utan studi-
erna rymmer också ett antal uppgifter som ska utföras. Det önskvärda är
att studenter eftersträvar att förstå det innehåll som uppgiften rör (djup)
och att de dessutom i studierna eftersträvar helhet, där detaljer kan vara
nog så viktiga, men där en helhetsbild av vad som ska göras ändå styr hur
de ger sig i kast med uppgiften (holism).

Lärandets inriktningar

Hur Vad

Strukturell aspekt: hur uppgiften Meningsaspekt: uppgiftens innehåll

organiseras och struktureras. och mening.

Holism Atomism Djup Yta

Fokuserar helheten i Fokuserar delar och Fokuserar uppgiftens Fokuserar detaljer

relation till delarna. förlorar därmed innehåll. (ord och meningar).

helheten.

(Efter Ramsden 1992/2003, s 44)
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De flesta handledningarna ger uttryck för en atomistisk ytinriktning. De
fokuserar starkt uppsatsens delar och därmed förloras helheten. Hur: Stu-
denten ska slutföra uppsatsen genom att utföra ett antal moment. Vad:
Uppsatsen beskrivs inte som en text som har en mening, en text som hand-
lar om någonting utan den blir en textmassa där studenten på ett korrekt
sätt ska stava, formulera ett problem, anknyta till annan forskning etc.

Några handledningar uttrycker snarare en holistisk ytinriktning. De ar-
gumenterar tydligt för att studenten ska betrakta uppsatsen som en helhet
men i beskrivningarna av hur denna helhet ska uppnås medför fokuseringen
på de olika momenten i skrivandet en ytinriktning där uppsatsens menings-
innehåll förloras.

Forskningen om uppsatsskrivande inriktar sig däremot på att utforska
skrivandet för att finna hur lärare ska arbeta för att stimulera studenterna
att anta en holistisk djupinriktning. Att skriva uppsats handlar om att för-
stå uppsatsens ämne, att använda annan forskning för att göra egna analy-
ser och dra slutsatser och lärarna måste finna arbetssätt som hjälper stu-
denterna att uppnå detta.

Institutionsrapporternas innehåll anknyter inte i lika hög grad till lär-
ande som vad forskningen om uppsatsskrivande gör. Jag skriver i kapitel 6
att rapporterna är i linje med djupinriktning, men att deras krav på institu-
tionell organisation inte i sig räcker för att få studenterna att anta en djup-
inriktning. När jag ställer rapporterna mot figuren blir det uppenbart att de
inte uttalar sig om kolumnen ”vad” – uppsatsernas innehåll finns inte med.
Däremot är holismen viktig i rapporterna och de åtgärder som föreslås bi-
drar till att uppsatsen organiseras som en uppgift och som en del i en hel
utbildning, inte som ett antal separata delmoment. Dessa åtgärder ska utfö-
ras av institutionen för att möjliggöra för studenterna att slutföra uppgif-
ten.

I fråga om att se uppsatsen som en del i en utbildning kan det rentav vara
så att rapporterna går längre än forskningen om uppsatsskrivande genom
att rapporterna förespråkar att uppsatsskrivandet ska förberedas i god tid
innan uppsatskursen startar, i vissa fall redan på A-nivå. I forskningen om
uppsatsskrivande är det en helhet inom uppsatskurser som beskrivs medan
resten av utbildningen är osynlig. Kanske är det texternas olika kontext
som får genomslag här och då drar jag eventuellt för långtgående slutsatser.
Rapporterna är i huvudsak svenska och handlar om C-uppsatser medan
forskningen om uppsatsskrivande till stor del är från sammanhang där min-
dre uppsatser skrivs kontinuerligt genom en hel utbildning vilket rimligen
har inverkan på hur utbildningen som helhet framträder.

Forskningen om uppsatsskrivande beskriver en rad åtgärder som lärarna
kan vidta för att bidra till bättre kvalitet i studenternas skrivande och lär-
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ande. Det som de saknar är Ramsdens sätt att knyta ihop studenternas lär-
ande och lärarnas undervisning i en teori. De bygger sina resonemang på
vad som framkommit om studenternas lärande medan Ramsden eftersträ-
var en helhetsbild där studenternas lärande, lärarnas undervisning och, inte
minst, lärarnas lärande i undervisningen beaktas: både holism och djup.

Förstärkt institutionsperspektiv
Den fenomenografiska synen på lärande innebär att institutionernas möj-
ligheter att understödja studenternas djupinriktade studier betonas men
ansvaret för lärandet ligger ändå kvar hos studenten. På motsvarande sätt
betonar Ramsden institutionens möjligheter att erbjuda god utbildning och
stötta lärarna i deras arbete, dock utan att lyfta bort lärarnas ansvar. Lärar-
na har ett stort ansvar, men det är ett ansvar som de bör utöva tillsammans.

Hittills i avhandlingen har ”individ” snarast handlat om en student. Uti-
från forskningen om uppsatsskrivande kritiserar jag handledningarna för
deras individperspektiv där det blir studenternas ”fel” att de inte lyckas.
Med Ramsden utvidgas ”individ” till att även omfatta läraren – men det
står kvar som det inte önskade perspektivet. Ramsden förespråkar att för-
ändringar av utbildning sker på institutionsnivå eftersom förändringarna
då får störst genomslag. Det medför att det inte är den enskilda lärarens
ansvar att anordna god utbildning utan ett gemensamt ansvar för institu-
tionen. Därmed innebär Ramsdens teori en förstärkning av det institutions-
perspektiv som finns i alla texter som jag läser i kapitel 6–8.

Forskningen om uppsatsskrivande uppmärksammar inte lärargruppens
betydelse utan skriver oftast om den enskilda läraren, vilket mot bakgrund
av Ramsdens teori framstår som en brist. Forskningen om uppsatsskrivande
betonar både utbildningskontexten och forskningskontexten. Lärare finns i
båda dessa kontexter och lärargruppen utgör dessutom en inte ringa del av
utbildningskontexten och därför framstår lärargruppen eller institutionen
snarare än den enskilda läraren som den rimliga instansen att ha som ut-
gångspunkt för undervisningens planering. Dessa kontexter bärs inte av en
individ utan av ett kollektiv och därför måste hela lärargruppen samarbeta
kring undervisningen där dessa båda kontexter möts.

Om handledningarna kan utgöra ett konsonant inslag i undervisningen
kan de utgöra ett komplement till undervisningen (kapitel 2), enligt Rams-
dens teori. Med tanke på hur många variationer av forsknings- och
utbildningskontexter som finns, kanske det ändå är svårt att i
handledningarnas breda ansatser finna en handledning som överensstäm-
mer med den aktuella utbildningen. När jag (i kapitel 2) formulerar me-
ningen om handledningarna som komplement problematiserar jag den också
och jag skriver att de framstår med en ambition att ha en mer självständig
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roll än vad de uttrycker. Denna mer självständiga roll kan inte enkelt kom-
bineras med Ramsdens teori som så tydligt förlägger ansvaret på institutio-
nen.

Tydliga mål och kriterier som en fråga om undervisning
I forskningen om uppsatsskrivande finns exempel på att institutioner delgi-
vit studenterna de bedömningskriterier som gäller men där studenterna inte
förstått dem. Resultatet blir att studenterna inte har någon nytta eller hjälp
av kriterierna och därmed har inte deras lärande möjliggjorts. Med Rams-
dens tre teorier om undervisning kan jag söka en möjlig förklaring till det
problem som uppstått. De beskrivna situationerna kan ses som exempel på
den första teorin där fokus ligger på vad läraren gör: Läraren har givit kri-
terierna till studenterna och antagandet är att studenterna därmed borde ha
absorberat dem och gjort rätt. Den teorin håller inte, enligt Ramsden.

Om institutionen ska följa både Ramsdens teori och råden från uppsats-
forskningen måste studenterna få tillgång till kriterierna men de måste också
få möjlighet att förstå vad de innebär och tillfälle att se hur texter skrivna i
enlighet med kriterierna utformas. Då blir kriterierna inte bara ett
bedömningsinstrument för läraren utan också en reell hjälp för studenten
att lära hur man skriver inom ämnet och ett mål att sträva efter i uppsats-
skrivandet. Studenternas texter utgör också underlag för lärarens reflektion
över undervisningen. Om studenterna inte uppfyller kraven ger det anled-
ning till diskussion med studenterna och reflektion kring vad som brustit i
undervisningen.

Ramsdens teori omfattar alltså tanken att studenternas förståelse av kra-
ven är en nödvändig faktor för deras möjligheter att uppnå dem och anslu-
ter inte till handledningarnas och rapporternas sätt att beskriva kraven som
något som studenterna ska få information om.

Kursmål måste vara satta i den kontext där kursen ingår. Men både Rams-
den och forskningen om uppsatsskrivande visar att det finns några mål som
är gemensamma för all högskoleutbildning och dessa mål blir aktuella när
studenterna ska skriva uppsats. Studenterna ska lära sig att tänka så som
man tänker i det aktuella ämnet, de ska känna till och kunna använda van-
liga teorier och metoder, de ska argumentera och diskutera så som man gör
i ämnet. Med Ramsdens resonemang måste dessa mål ytterligare klargöras
för att studenterna ska få en möjlighet att uppnå dem. Här finns en över-
ensstämmelse med slutsatserna från rapporterna och forskningen om
uppsatsskrivande vilka också efterfrågar tydliga mål. De förespråkar tyd-
liga kriterier, struktur i kurserna, användande av modelltexter, tillfällen att
diskutera studenters manus, feedback från lärare och att studenters brist-
fälliga texter görs till föremål för en diskussion så att läraren kan förstå
varför texterna har brister.
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Ramsdens sätt att anknyta kursmålen till undervisningen har ingen mot-
svarighet i handledningarna, men frågan anknyter både till uppsatsskrivande
som regelföljande (kapitel 3) och uppsatsskrivande som utbildningsmoment
(kapitel 5). Enligt Ramsdens teori är det omöjligt att diskutera regler sepa-
rerat från kursens innehåll och mål, så som handledningarna gör. Regler
kan aldrig vara en sak i sig utan måste alltid vara knutna till förståelse av
ett innehåll och därmed göras till en del av undervisningen om detta inne-
håll.

Aktiviteter där studenter övar sitt skrivande, skilt från det aktuella kurs-
innehållet, kan utgöra exempel som baseras i den andra teorin om under-
visning. Genom separata övningsmoment fokuseras studenternas aktivite-
ter, men utan att hänsyn tas till kursens helhet och de mål som kursen har.
Detta kan stå som en beskrivning för hur handledningarna framställer skriv-
processen som en del av utbildningen (kapitel 4). Enligt Ramsdens teori
måste hela kursen uppvisa konsonans och lärarens undervisning liksom stu-
denternas lärande tas med i beräkningen. Forskningen om uppsatsskrivande
tar avstånd från idén om skrivande som en diskret förmåga. Tanken att
studenter kan träna vissa förmågor skilt från övrig undervisning är ofören-
lig med Ramsdens teori. Om studenter ska öva sitt skrivande så måste de
göra det i ett sammanhang där förståelse av kursinnehåll och skrivande
vävs samman.

Därmed överskrider Ramsden samtliga de fyra meningar jag formulerar
under läsningarna av handledningarna (kapitel 2–5). Med Ramsdens teori
är det inte meningsfullt att urskilja handledningar som komplement,
uppsatsskrivande som regelföljande, forskning eller utbildning. Med Rams-
den blir uppsatsskrivande ett moment där forskning och utbildning möts
och där lärares och studenters gemensamma arbete bidrar till att studen-
terna lär sig ett innehåll och lär sig hur man forskar i ämnet.

Handledningarna och Ramsdens teorier
Det är osäkert huruvida böcker kan kategoriseras enligt Ramsdens tre teo-
rier om undervisning, men teorierna ger i alla fall vissa uppslag. Uppsats-
handledningarnas individcentrerade åtgärdsförslag placerar jag då någon-
stans mellan Ramsdens första och andra teori om undervisning. Jag förstår
de ofta ganska enkla instruktionerna kring hur studenterna ska skriva som
tecken på den första teorin, undervisning som överföring. Handledningar-
na innehåller en hel del övningar som kan leda till ökad studentaktivitet
och många råd som ges handlar också om att studenterna ska vara aktiva
och göra saker utan att aktiviteten kopplas till en förståelse av hur den
bidrar till uppsatsens helhet. Det kan vara tecken på den andra teorin.
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I Rienecker och Jørgensen (2000/2002) finns vissa övningar som handlar
om uppsatsens innehåll och som därmed skulle kunna förstås som tecken
på den tredje teorin – försök att bistå studenterna till en förståelse av vad
uppsatsskrivande innebär och vad en uppsats är. De ger exempelvis förslag
på några meningar som studenterna ska avsluta och dessa meningar rör
uppsatsens innehåll (jag citerar några av flera punkter från s 56–67):

Det är ett problem att … (utgångspunkten, ”igångsättaren”).

Problemet beror på … (möjliga orsaker).

Jag ska därför … (din avsikt; du vill undersöka, hitta förklaringar
till, uttolka, analysera, diskutera, föreskriva konkreta insatser).

Jag har tänkt mig att förstå problemet utifrån … (teorier).

Tills vidare föreställer jag mig följande avsnitt i följande ordning …
(innehåll och disposition).

Lindholm (1999) resonerar om vad forskning är, vilket också skulle kunna
vara tecken på den tredje teorin.

Jag tror dock knappast att det är möjligt att helt uppnå den tredje teorin
i en bok – teorin bygger på att det råder överensstämmelse mellan kursens
alla delar (innehåll, arbetssätt, examination etc) och då utgör en kursbok
endast en del. Den viktiga frågan är då inte huruvida en bok uppvisar tecken
på den ena eller andra teorin utan om boken i fråga kan utgöra ett integre-
rat inslag i en viss kurs. Frågan om vilken kurslitteratur som kan användas
eller inte måste då besvaras på nytt för varje kurs. Varje institution måste
formulera tydliga mål för uppsatskursen och välja kurslitteratur utifrån
målen.

Tidigare i kapitlet citerar jag Prosser m fl (2003) när de skriver att lärare
bör utgå från studenternas erfarenheter av lärande och inte från lärarnas
erfarenheter av undervisning. Jag tolkar det som ett avståndstagande från
den första teorin om undervisning, den som fokuserar vad läraren gör och
ett förespråkande av den tredje teorin. De borde ha skrivit att läraren ska
utgå både från studenternas erfarenheter av lärande och från lärares erfa-
renheter av undervisning – det är i alla fall så jag uppfattar Ramsden.

Handledningarna tar i alltför hög grad sin utgångspunkt i lärarnas erfa-
renheter av undervisning och alltför lite hänsyn till studenternas erfarenhe-
ter av lärande. När handledningarna tar upp de moment där läraren är
närvarande – bedömning, handledning, opposition – ändrar de karaktär,
vilket jag visar i kapitel 5. I övriga frågor domineras innehållet av de regler
som studenten ska följa, men när de här nämnda momenten berörs tonas
reglerna ner, även om de finns kvar. I stället lyfts relationen mellan handle-
dare och student och i någon mån även relationen mellan studenter. Jag
anar en beskrivning av ett mer dynamiskt skede, något pågående som kan
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bidra till båda parters lärande. Detta skulle kunna vara ett resultat av för-
fattarnas utgångspunkt i handledarens erfarenheter – de har varit med om
handledning och seminarier och kan beskriva dem med inlevelse. Beskriv-
ningarna av hur den oerfarna studenten ska ge sig i kast med en skriv-
uppgift reduceras till listor med regler vilket skulle kunna var en följd av att
perspektivet studenters erfarenheter av lärande inte är närvarande.

”Skulle kunna” skriver jag eftersom det är svårt att belägga att det är på
det viset. Om mitt resonemang håller betyder det att det område där jag
varit försiktigt positiv till handledningarnas innehåll inte längre framstår
som lika fruktbart. Lärarnas erfarenheter av undervisning och handledning
ska inte ignoreras eftersom de utgör en källa till kunskap och underlag för
reflektion, men det är inte den viktigaste utgångspunkten för hur undervis-
ning planeras. Studenternas erfarenheter av lärande och av handledning
bör alltid komma i främsta rummet, enligt den forskning om lärande och
undervisning som jag refererat.

Konsekvenser
De konsekvenser för utbildning som jag såg under läsningen av forskningen
om uppsatsskrivande gäller även i en utbildning som tar fasta på Ramsdens
teori om lärande. Men Ramsden tillför ytterligare resonemang som får än
mer vittgående konsekvenser. Ramsden skriver inte mycket om uppsats-
skrivande utan hans teori rör undervisning i allmänhet. Men det finns hel-
ler ingenting i hans teori som antyder att vissa moment skulle vara undan-
tagna från det han skriver och de exempel han ger kommer från de mest
skiftande ämnen och omfattar ett brett spektrum av kurser.

Högskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund. Jag har tagit ställ-
ning för att det inte enbart gäller för utbildningarnas ämnesinnehåll utan
för att även undervisningen måste vila på vetenskaplig grund. Det finns
pedagogisk forskning om lärande och om undervisning och jag anser att vi
måste använda dem för att planera, förbättra, utveckla och utvärdera verk-
samheten. Forskningen om uppsatsskrivande bygger på och är i sig exem-
pel på en teori om lärande. I jämförelse med Ramsdens teori saknas dock en
explicit koppling mellan lärande och undervisning, vilket skulle bidra till
att de råd som ges skulle få ytterligare tyngd.

Jag skriver tidigare att rapporterna, utan att referera någon forskning,
ger råd om uppsatsskrivande som är i linje med de råd som forskningen om
uppsatsskrivande ger. På motsvarande sätt ger forskningen om uppsats-
skrivande, utan att referera någon teori om undervisning, råd om hur un-
dervisningen kring skrivande ska gå till – råd som i stort överensstämmer
med Ramsdens teori. I båda dessa fall finner jag att de mer forskningsan-
knutna råden med större tyngd kan efterfråga åtgärder.
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En uppsatskurs som planeras i enlighet med Ramsdens teori måste orga-
niseras så att den blir konsonant – mål, undervisning, examination etc, måste
alla hänga ihop och visa inbördes samstämmighet. Det övergripande målet
är att studenterna ska lära sig att forska och skriva så som man forskar och
skriver i ämnet.

De sex principer för god undervisning som Ramsden ställer upp får också
konsekvenser. Uppsatskursen måste organiseras så att studenternas intresse
väcks och så att skrivandet upplevs som meningsfullt. Lärarna ska uttrycka
omsorg om studenternas lärande och stödja dem i det som är svårt. Lärarna
måste också ge meningsfull återkoppling både under kursens gång och när
uppsatsen ska bedömas. Målen ska vara begripliga och innefatta sådant
som innebär intellektuella utmaningar för studenterna. Skrivandet måste ge
utrymme för egna initiativ från studenterna och för samarbete. Läraren ska
inte bara bistå studenterna utan själv också eftersträva att lära sig mer om
uppsatsskrivande under kursen.

Med Ramsdens resonemang blir något som egentligen redan syns i forsk-
ningen om uppsatsskrivande och i rapporterna uppenbart: uppsatsskrivande
är ett utbildningsmoment bland andra utbildningsmoment. Lite annorlunda,
kanske, men inte dramatiskt annorlunda. Det som gäller för annan under-
visning gäller även för uppsatsskrivande även om det är en kurs där studen-
terna ofta arbetar mer självständigt. I forskningen om uppsatsskrivande
och i Ramsdens teori om undervisning kan aldrig uppsatsskrivandet i sig
vara betydelsefullt utan det är alltid uppsatsskrivande som en del av stu-
denternas lärande av ett innehåll som är viktigt.

Ramsden hävdar att studenterna ska lära ämnets innehåll, sätt att tänka
och metoder och att lärandet ska utmynna i att de betraktar omvärlden på
ett annorlunda sätt. Vidare betonar han vikten av intresse och självständig-
het i studierna. Uppsatskurserna är ett utbildningsmoment där allt detta
kan rymmas som övergripande kursmål. Dessutom bör uppsatskursen
kunna bidra med ett kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga studier i all-
mänhet och ge tillfälle för studenterna att fördjupa sin uppfattning om vad
vetenskap är, vilket har betydelse för hur de i framtiden läser texter, förstår
forskningsresultat, studerar och är verksamma i arbetslivet.

Därutöver bör uppsatsen också ha som mål att studenten ska fördjupa
sina kunskaper inom det avgränsade område som uppsatsen utgör både vad
gäller innehåll och de teorier och metoder som kommer till bruk.

Målet med uppsatsskrivandet kan, enligt Ramsdens teori, aldrig vara att
studenterna ska lära sig att skriva uppsats – det vore ett ytinriktat mål.
Målen måste i stället relateras till ett övergripande kursmål och innehållet i
det studenterna skriver om och målen ska vara tydliga för studenterna.
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Forskningen om uppsatsskrivande tar avstånd från att skrivande skulle
vara en förmåga skild från innehållet, vilket får till följd att skriv-
undervisningen inte kan bedrivas separat. Uppsatskurser i enlighet med
Ramsdens teori måste därmed innefatta moment där både skrivandets inne-
håll och form tas upp till diskussion mellan studenter och i lärarens åter-
koppling. Detta understryker att lärarna måste vara väl förtrogna med det
egna ämnets forskning och hur vetenskapliga texter utformas eftersom den
kunskapen är en nödvändig förutsättning för att de ska kunna planera ut-
bildningen och på ett relevant sätt kunna ge återkoppling till studenterna.
Ramsdens teori innebär att ansvaret för att skriva uppsatsen ligger hos stu-
denterna, men lärarnas och institutionens ansvar för att anordna en utbild-
ning som gör det möjligt för studenterna att skriva väger tyngst.

Ramsden är mycket tydlig i sina rekommendationer kring utvecklingsar-
bete och planering. Han är ingen förespråkare av att lärare ska arbeta i
ensamhet utan han betonar institutionen och därmed samarbetet mellan
lärare. Institutionen är, enligt Ramsden, den viktigaste och mest effektiva
nivån för förändring och kvalitetsarbete. Ramsdens beskrivning av lärande
och undervisning som ömsesidigt beroende gör att ansvaret för uppsats-
skrivandet faller på institutionen och lärarna. Institutionen har ansvar för
att möjliggöra studenternas lärande och under kursens gång lär sig lärarna
hur de bättre kan undervisa. Detta medför att ansvaret för studenternas
skrivande inte kan överlåtas på någon annan – exempelvis en skrivarstuga.

Om studenterna misslyckas med uppgiften är det ett tecken på att insti-
tutionen misslyckats med att möjliggöra studenternas lärande och institu-
tionen måste då med studenternas hjälp söka efter vad som brustit. Den
nödvändiga dialogen mellan lärare och studenter möjliggör båda parters
förståelse av vad de gjort på ett tillfredsställande sätt och vad som brustit.
Denna ömsesidiga återkoppling bekräftar vad som lärts och vad som åter-
står att lära, för både lärare och studenter.
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Noter
1 Jag väljer att citera från första upplagan. Andra upplagan (1992/2003, s 39) inne-
håller en något förändrad version av denna formulering men den första lämpar sig
bättre för citat.
2 Tight (2003) skriver i positiva ordalag om how to-genren, och omnämner det som
en ofta gediget forskningsbaserad typ av litteratur (och dit räknar han Ramsden).
Det finns dock litteratur om olika undervisningsmetoder av ett slag som Tight inte
tar upp i sin översikt, men som nämns av Ramsden. Det rör sig om handböcker för
hur en viss metod ska genomföras som mera sällan grundas i något uttalat
forsknings- eller utbildningsteoretiskt perspektiv. Ramsden påpekar att de kan ge
värdefulla tips, men att man måste läsa dem med urskiljning.
3 Ramsden ger flera exempel på tydliga kursmål. Bland annat skriver han att målet
att studenter efter en kurs ska ha kunskap om ”växelkurser och handel” är för
inexakt. Ett bättre mål är att studenterna ska kunna ”explain the meaning and
function of flexible and fixed exchange rates in relation to the concept of
equilibrium” (1992/2003, s 126).
4 Ramsden (1992/2003, s 39) citerar Sawyer [Sawyer, W W (1943) Mathematician’s
Delight. Harmondsworth: Penguin] där han skriver att det vore möjligt att lära ett
barn som inte kan höra att spela piano. Barnet kan lära sig att slå ner rätt tangenter,
men pianospelet kan aldrig bli en meningsfull aktivitet för den som inte hör. Ämnes-
imitation handlar alltså om att tillägna sig viss kunskap utan att den blir menings-
full eller sätts i relation till annan erfarenhet.
5 Det finns en risk att vissa uppsatshandledningar informerar studenterna på ett
sätt som kan leda dem till ämnesimitation och kanske sker detta även i undervis-
ning och handledning. Som handledare har jag ganska ofta sett ett fenomen som jag
skulle vilja kalla just ämnesimitation och det visar sig vanligen i uppsatsernas
bakgrundsavsnitt eller i ett stycke som benämns ”tidigare forskning”. Bakgrunds-
avsnittet kan handla om skolans historia från folkskolestadgan och fram till nutid
men utan att på något vis anknyta till uppsatsens tema. Tidigare forskning kan
bestå av en uppräkning av böcker som har behandlat ungefär samma sak som
uppsatsens tema, men enbart som omnämnande, inte som en redogörelse för inne-
hållet och dess relevans för uppsatsen. Jag antar att studenterna då har lärt sig att
man ska ha en bakgrund och att det är bra om den är historisk och att man måste
redovisa tidigare forskning. Men man imiterar bara eftersom man inte har förstått
att bakgrund och tidigare forskning måste ha något att tillföra till det som är
uppsatsens ämne. För dessa studenter är inte bakgrunden en meningsbärande kom-
ponent i en uppsats.
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KAPITEL 10

Lärande sker i samspel

Inledningsvis i avhandlingen skriver jag att jag inte vill att resultatet av min
forskning ska bli att jag föreskriver ett sätt på vilket uppsatsskrivande ska
genomföras. Jag ser det som en av forskningens uppgifter att lyfta fram
olika alternativ och peka på skillnader mellan dessa. Genom att göra det
bidrar forskningen med handlingsalternativ för den fortsatta forskningen
och, i det här fallet, för undervisning och handledning i anslutning till stu-
denternas uppsatsskrivande.

Den fenomenografiska forskningens beskrivningar av lärande och un-
dervisning har hittills i avhandlingen spelat en framträdande roll och nu är
det dags att utmana det perspektivet genom att söka alternativ. Det var inte
självklart att fenomenografins resultat om lärande skulle få en så framträ-
dande roll i avhandlingen när jag påbörjade mitt skrivande utan den rollen
har vuxit fram under arbetets gång av åtminstone tre skäl.

För det första intar den fenomenografiska forskningen om lärande en
särställning genom att det är det mest framträdande lärandeperspektivet
inom forskningen om högre utbildning och därigenom får det en självskri-
ven plats i min avhandling. Att fenomenografin dessutom beskriver lärande
på ett sätt som jag finner fruktbart för analysen av övriga texter har bidra-
git till att dess plats har blivit så framträdande.

Min önskan att söka skillnader och handlingsalternativ gäller inte bara
sådant som direkt rör uppsatsskrivande utan det är en önskan som omfat-
tar även olika perspektiv på lärande. Jag hade därför gärna velat presentera
åtminstone ett par olika perspektiv men jag har egentligen inte funnit några.
Denna frånvaro av alternativ utgör mitt tredje skäl till att lyfta fenomeno-
grafin.1

Fenomenografin är alltså den enda forskningsansats jag funnit som för-
djupar sig i frågan om lärande i högskolan. Sociokulturella perspektiv på
lärande utgör ett betydande inslag i den pedagogiska forskningen om lär-
ande, men perspektiven har inte använts i någon stor utsträckning i anknyt-
ning till lärande i högskolan. I det här kapitlet söker jag svar på frågan om
sociokulturella perspektiv kan utgöra ett alternativ till den fenomeno-
grafiska forskningen.
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De sociokulturella perspektiven öppnar för diskussioner av en typ som
jag annars hänför till steg tre, exempelvis utbildningens demokratiska po-
tential, varför detta kapitel också utgör en övergång till nästa steg.

Sociokulturella perspektiv
Inledningsvis i kapitel 7 skriver jag att det främst är två pedagogiska forsk-
ningstraditioner om lärande som jag funnit i de olika texterna om uppsats-
skrivande – fenomenografin och sociokulturella perspektiv. Nu återkom-
mer jag alltså till de sociokulturella perspektiven. Sociokulturella perspek-
tiv på lärande har blivit viktiga i anknytning till elevers lärande, men de har
inte i någon större omfattning använts i studier om högre utbildning där det
i stället är den fenomenografiska ansatsen som dominerat.

Sociokulturella perspektiv har en omfattande teoretisk inramning.2 An-
ledningen till att jag presenterar dem som ett möjligt snarare än som ett
jämbördigt alternativ till den fenomenografiska forskningen handlar alltså
inte om teoretiska brister utan om bristen på sociokulturell forskning om
lärande och skrivande i högskolan.

Förutom mer allmän forskning om lärande och skrivande presenterar jag
en avhandling som med en sociokulturell analys karakteriserar två
discipliner – ett exempel på sådan forskning som efterfrågas i forskningen
om uppsatsskrivande.

Sociokulturella perspektiv och fenomenografi
De sociokulturella perspektiven på lärande har gamla rötter, men uppsving-
et kom efter den fenomenografiska forskningens genomslag. Jag varken kan
eller vill ge mig in i en redogörelse för de sociokulturella perspektiven efter-
som de har en omfattande teoretisk bas med smärre skillnader mellan olika
företrädare (varför jag skriver om sociokulturella perspektiv i plural).3 Jag
ska hålla mig till något av det som framkommit om elevers och studenters
skrivande inom traditionen. Några inledande ord om vad traditionen har
att säga om lärande är dock på sin plats och jag gör den beskrivningen som
en jämförelse med hur lärande beskrivs i den fenomenografiska forskning-
en (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986).

Den fenomenografiska ansatsen räknar med det utbildningsmässiga sam-
manhang i vilket lärande sker, både studentens tidigare utbildnings-
erfarenheter och den aktuella uppgiftens utformning och inramning. De
sociokulturella perspektiven lyfter därutöver även en vidare kontext till för-
grunden vilket är en av anledningarna till att ”kultur” finns med i beteck-
ningen.

Den fenomenografiska forskningen studerar studentens lärande av ett
innehåll. I de sociokulturella perspektiven handlar lärande också alltid om
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ett innehåll, men ännu mer centralt står språkets funktion som redskap i
och för meningsskapande och lärande. Betoningen av språket anknyter både
till ”socio” och ”kultur” genom att språkande enligt detta perspektiv är en
social aktivitet och eftersom språket är bärare av och kännetecken för kul-
turen.

Alla dessa tre jämförelsepunkter (innehåll, kontext och språk) är synliga
i följande citat:

För det första blir information inte kunskap för en elev innan han
eller hon integrerat information i befintliga kunskapsstrukturer, vil-
ket i första hand sker via språket. För det andra är värderingar och
attityder en integrerad del av kunskapskonstruktionen och inget som
kan skiljas från den. För det tredje måste kunskapen förankras i elev-
ens livsvärld, eftersom det slutgiltiga målet för inlärning är att göra
eleven i stånd att förstå sig själv och förstå sin omvärld samt kunna
göra bedömningar och handla som individ och som medlem av olika
sociala grupper (Dysthe 1995/1996, s 47).

I citatet sammanförs dessutom kunskap och värderingar vilket inte görs i
fenomenografin.

Vetenskapsteoretiskt finns det skillnader mellan dessa båda teorier om
lärande, men resultaten kan, ur min synvinkel, ändå sägas komplettera var-
andra.4 Lärande innebär i båda teorierna att den studerande ska förstå det
studerade i relation till omvärlden. Fenomenograferna ser hur studenternas
uppfattningar om vad som menas med att lära och uppgifternas karaktär
påverkar lärandet. Det motsägs inte av den sociokulturella forskningen men
den har i stället fokuserat språket som ett redskap för lärande, inte som
medel för att framföra vad som lärts. Den sociokulturella betoningen på
språk medför att både skrivande och samtalande lyfts som viktiga vägar för
studenten att lära.

Från ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation
själva förbindelseledet mellan individuella mentala processer och
sociala läroaktiviteter. Därför är det så viktigt att studera den språk-
liga kommunikationen i inlärningssituationerna (Dysthe 2001/2003,
s 10).

Kunskap byggs upp i samspel mellan individer (Dysthe 1995/1996,
s 46).

I Hur vi lär (Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986) finns kapitel om
lärande i olika situationer: föreläsningar, skrivande, problemlösning etc.
Men inget kapitel om samtal och lärande, vilket däremot är starkt framlyft
i den sociokulturella forskningen.
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Sociokulturella perspektiv på lärande och skrivande
Tre norska forskare – Dysthe, Hertzberg och Hoel – har i flera projekt
arbetat med elevers skrivande utifrån sociokulturella perspektiv och de har
även, om än i mindre utsträckning, ägnat sig åt skrivande i högre utbild-
ning. En del av deras forskning har bedrivits inom ramen för deras under-
visning i skolan och visar alltså hur de arbetat med skrivande i klassrum-
met.

Det som utmärker deras arbetssätt med skrivande i skolan är framför allt
två saker. Dels betonar de skrivandet som process genom att eleverna skri-
ver och lämnar in manus som sedan bearbetas vidare, ofta i flera omgångar,
innan texten är färdig. Dels arbetar de med responsgrupper, små grupper
om två till fem elever som läser och kommenterar varandras texter. Vanli-
gen får varje elev därför kommentarer både från lärare och från kamrater
under skrivprocessen.

Detta arbetssätt baseras i forskarnas syn på lärande, språk och samtal –
vilka ses som nära förbundna med varandra.

Skrivandet hjälper oss att se nya sammanhang men också att avslöja
motsägelsefulla sammanhang och bristande förståelse. Genom att
skriva får vi ett djuplärande i stället för ett ytligt lärande, och det
hjälper oss att göra materialet eller lärostoffet till vårt eget. Skrivan-
det kan leda till nya kunskaper och insikter. Att skriva är alltså en
viktig lärostrategi (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2000/2002, s 8).

Genom språket görs tanken explicit och genom språket kan vi
utforska tanken, klargöra den, upptäcka sammanhang – och brist på
sammanhang. Språket är vårt viktigaste hjälpmedel för att strukturera
och utforska vårt inre (Hoel 2001/2003, s 279).

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2000/2002, kap 1–2) påpekar att studenter i
högre utbildning alltid läser mycket men att det behövs ett läsande som inte
bara tar fasta på innehållet utan där själva texten också görs till föremål för
studier eftersom vetenskapliga texter skrivs inom en genre (det finns många
vetenskapliga genrer) vilken studenterna då kan lära känna. De förespråkar
också att studenterna ska samtala kring det de läser men kanske framför
allt om sina egna texter eftersom dessa samtal bidrar till lärande.

Du lär dig att skriva genom att läsa, skriva och samarbeta kring skri-
vandet (Dysthe, Hertzberg & Hoel 2000/2002, s 11).

Samtal kring texter, både studenternas egna texter och kurslitteratur, sker
hos Dysthe, Hertzberg och Hoel både mellan lärare och elever, enskilt och i
klassrumsdiskussioner samt mellan elever utan att läraren är närvarande.

Hoel redovisar en undersökning kring gymnasieelevers skrivande.
Eleverna skrev enskilt en analys av en dikt och dessa analyser kommentera-
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des av kamrater i en responsgrupp innan de slutfördes. Samtalen i respons-
grupperna bandades. Eleverna skrev logg om arbetet i responsgruppen och
dessa gjordes också till föremål för analys. Undersökningen baseras alltså
på elevtexter, elevsamtal och elevloggar. Eleverna såg hur både givande och
mottagande av kommentarer bidrog till deras skrivande.

För mig hade det betydelse att läsa de andras utkast för det hjälpte
mig att se hur de hade tacklat uppgiften. Och det gav mig många
idéer. Och så lär jag mig att tolka uppgifterna bättre när jag ser hur
den som jag ger respons till har gjort (utdrag ur en gymnasieelevs
anteckningar, Hoel 2001/2003, s 276).

Hoels beskrivning av hur eleverna arbetar med sina uppgifter visar att kom-
mentarerna rör både språkriktighet, innehåll (diktens innehåll och de olika
tolkningar eleverna gör) och genre (de visar medvetenhet om hur en littera-
turanalys bör se ut och eftersträvar att skriva enligt genren).

Samtalsanalyser visar att komplexa problem ofta löses genom att
deltagarna modifierar, förkastar, vidareutvecklar och kombinerar
idéer som tidigare har föreslagits. De kommer fram till lösningen
genom en kumulativ och cyklisk process där de bygger på och kom-
pletterar varandras bidrag. Utveckling av alternativ är en viktig kom-
ponent när ett komplext problem skall lösas, så som exempelvis att
klargöra temat eller symbolanvändningen i en litterär text. Lösningen
på sådana problem innebär ofta att man gradvis arbetar sig fram
mot överblick och förståelse genom att utveckla alternativ och göra
försöksvisa kopplingar. Detta innebär också att när man inte kom-
mer längre i en tankebana måste man lägga problemet åt sidan för
att senare återvända till det från en annan tolkningsposition (Hoel
2001/2003, s 281–282).

Det skrivande som Hoel beskriver är inte enbart en fråga om att skriva och
revidera – så som det framkommer i uppsatshandledningarna. Skrivande
innebär här ett prövande av idéer och utforskande av alternativ. Målet är
att texten ska revideras och bli bättre, men det är inte i första hand en fråga
om att skriva om. Revideringen sker genom att deltagarna i responsgrup-
pen förbereder kommentarer, samtalar om olika förslag och prövar olika
formuleringar. Samtalet lyfts och ges i processen i princip en jämbördig roll
med skrivandet, även om slutresultatet ska bli en text (se även Dysthe 1995/
1996, Hoel 2000/2001).

Min huvudsakliga slutsats är att även om skrivande i sig är ett vik-
tigt redskap för inlärning, så ökar inlärningspotentialen då skrivan-
det används i samspel med samtalande och då läraren på ett medve-
tet sätt planerar och stöder en interaktion som utgår från skriftliga
texter i ett socialt rum (Dysthe 1995/1996, s 220).
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Skrivande och lärande sker i de sociokulturella perspektiven alltid i en soci-
al kontext, en kontext bestående av samhällsvärderingar och kultur.

Skrivande är som alla andra kulturella former ett socialt uttryck och
är som dessa också beroende av politiska och ideologiska faktorer
(Dysthe 1995/1996, s 146).

Skrivande kan ses som en politisk fråga och Dysthe påtalar att inte alla
elever och studenter har lika lätt att tillägna sig ”skolskriftligheten” efter-
som de kommer från miljöer där andra typer av kommunikation är vanliga.
Hon hävdar dock att alla bör lära sig denna skolskriftlighet i skolan. Visser-
ligen kan den ses som förtryckande gentemot andra kommunikationsfor-
mer, men en viss sorts språklighet är oundgänglig för den som vill uppnå
studieframgång och kunna fungera i samhället. Skolskriftlighet leder inte i
sig till att sociala orättvisor utjämnas, men den är ett nödvändigt steg på
vägen mot ett jämlikare samhälle, enligt Dysthe.

Ett dialogiskt klassrum i Bakhtins bemärkelse har emellertid mer
långsiktiga mål [än enbart ökad reflektion], nämligen att utveckla
såväl förståelse, insikt och integrerade värderingar som elevernas
förmåga att tänka och handla. […]

Bakhtin insisterar på att dialogen, i betydelsen av att höra andras
röster än sin egen, är kvintessensen i det humanistiska tänkandet.
Den grundläggande betydelsen av ”den andra” kommer alltid att
påverka vårt eget sätt att tänka och samtala. Ett flerstämmigt och
dialogiskt klassrum är som jag ser det en nödvändighet, inte bara för
att man ska lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan
också för att det är en modell för hur människor fungerar i ett demo-
kratiskt samhälle (Dysthe 1995/1996, s 248–249).

Dysthe kopplar här alltså frågan om skriftspråklighet till samhällsfrågorna
om makt, demokrati och jämlikhet och till elevernas utvecklande av värde-
ringar. Skrivandets kontext är då vidgad till samhället utanför skolan och
detta är något nytt i förhållande till de texter som jag läser i avhandlingens
tidigare kapitel.

Dysthe har också något att säga om elevernas inflytande:

I det dagliga arbetet i klassrummet är det viktigt för eleverna att inte
bara känna till syftet med eller målen för det de gör utan också vara
delaktiga i denna målsättning. … Även om mitt material är begrän-
sat, pekar det i riktning mot att en gemensam kontroll inte bara är
att föredra utan också utgör en viktig del av det dialogiska klassrum-
met. Elevernas engagemang växer då de får vara med och bestämma
målsättningen och hur de ska använda inlärningsredskapen. Även
om eleverna bara ges kontroll över den lägsta nivån, tycks detta få
effekter på inlärningspotentialen (Dysthe 1995/1996, s 245).
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I kapitel 13 skriver jag om studenternas rätt till inflytande och påpekar att
det kan vara en fråga om lärande – förutom en fråga om rätt att finnas med
i beslutande organ. I ovanstående citat visar Dysthe hur elevernas möjlighe-
ter till inflytande påverkar deras lärande. En slutsats som kan dras av detta
– och som jag bedömer kan utsträckas även till högskolan – är att student-
inflytande inte bara är en fråga om deras demokratiska rätt att delta i be-
slutsfattande utan även en fråga om vilka möjligheter att lära som utbild-
ningen erbjuder studenterna.

Dysthe, Hertzberg och Hoel (2000/2002) är inte kategoriserad som en
uppsatshandledning i Libris, varför den inte är med i mitt urval, men jag vill
ändå kalla den för en uppsatshandledning. Bokens målgrupp är uppsats-
skrivande studenter i högre utbildning och den innehåller sådant som det är
tänkt att den skrivande kan vara behjälpt av.

Som handledning skiljer den sig inledningsvis från övriga handledningar
genom att de två första kapitlen presenterar författarnas teoretiska utgångs-
punkt – ett sociokulturellt perspektiv. Men därefter blir boken lik övriga
handledningar. Jag har svårt att se att den sociokulturella teorin får något
egentligt genomslag i innehållet. Boken är skriven i du-form och kanske är
det där som problemet ligger. Dessa tre forskare betonar annars samspel
och samtal och det dialogiska är för dem en viktig förutsättning för lärande
och ett genomgående i tema när de undervisar och forskar om undervisning
i skolan. Dessa tre forskare anlägger ett djupperspektiv på lärande när de
forskar om sin egen lärarverksamhet, men när de skriver för studenter i
högre utbildning, har de i stället anlagt ett ytperspektiv där de teorier om
lärande, språk, dialog och samspel som de vanligen använder har fått stå
tillbaka för enklare instruktioner. Den mening jag formulerar från de
sociokulturella perspektiven gäller därmed för de inledande kapitlen men
inte för resten av boken som snarare ansluter till de meningar jag formule-
rar under läsningarna av handledningarna.

Skrivande i två högskoleämnen
Blåsjö (2004, s 9) har undersökt ”förhållandet mellan studenters skrivande
och de institutionella miljöer där deras skrivande är situerat”, nämligen
nationalekonomi och historia vid Stockholms universitet. Hon använder
sociokulturella teorier i studien, vilket bland annat medför just ett antagan-
de om att skrivande ska studeras i den miljö där det sker. Blåsjö är språkve-
tare, men studien har en pedagogisk-didaktisk inriktning.

Blåsjö reser frågan hur studenttexter förhåller sig till undervisning och
forskning i ämnet. Förutom att undersöka studenternas skrivande har Blå-
sjö därför också deltagit i undervisning och tagit del av kurslitteratur för att
fånga studiernas sammanhang. Dessutom relaterar hon studenternas skri-
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vande till det professionella skrivandet inom ämnet varför hon också tagit
del av forskningstexter.

De båda undersökta ämnena uppvisar stora olikheter i kunskapssyn,
kunskapskritik och språkbruk. Gemensamt är att lärarna önskar att stu-
denterna ska börja tänka vetenskapligt – vilket alltså innebär olika tän-
kande i de båda ämnena. Blåsjö beskriver den nationalekonomiska kunskaps-
synen som rationalistisk och den historiska som kritisk-pluralistisk.
Kunskapskritik yttrar sig hos nationalekonomer som ett prövande av håll-
barheten i logiska resonemang medan det hos historiker mer är en fråga om
källkritik och prövande av förklaringars hållbarhet. Nationalekonomer
bygger kunskap genom att utveckla modeller, medan historiker strävar ef-
ter att ”säga något nytt om historiska skeenden genom att analysera nya
källor eller tidigare använda källor på ett nytt sätt” (Blåsjö 2004, s 280).

De skillnader mellan ämnen som Blåsjö beskriver blir problematiska för
studenterna om de inte tydliggörs, och det görs sällan.

Lärarna är medvetna om att de tänker på ett visst sätt, men de har
svårt att verbalisera vad tänkandet går ut på och hur det brukar for-
mas (Blåsjö 2004, s 291).

Problemet känns igen från forskningen om uppsatsskrivande. Blåsjö bidrar
i sin avhandling med ett sätt att beforska frågan och gör det med hänsyn
tagen både till forskningskontext och till utbildningskontext – just de två
viktiga faktorer som forskningen om uppsatsskrivande visar påverkar olika
miljöers regler för hur uppsatser ska skrivas.

Blåsjö visar att publicerade forskningstexter, undervisning och uppsatser
inom vart och ett av de båda ämnena utgör en sammanhållen diskurs. Ge-
nom forskningstexterna och undervisningen inbjuds studenterna att bli del-
tagare i diskursen – vilket de också blir allteftersom studierna fortskrider.
Från A- till C-nivå, skriver studenterna i allt högre grad i enlighet med äm-
nets normer.

När Blåsjö studerar förhållandet mellan studenttexter och forsknings-
texter och studenternas inträde i ämnets diskurs blir det aktuellt att också
ställa frågor om makt. Ska studenterna anta forskarnas sätt att skriva eller
är det tecken på en syn på lärande som överföring av ett fast innehåll?
Blåsjö anser att studenterna ska insocialiseras i det vetenskapliga skrivan-
det eftersom de därigenom ges tillträde till akademisk kunskap och efter-
som tillhörighet i den akademiska diskursen är en förutsättning för att de
ska kunna delta i och förändra den. Blåsjö intar därmed en liknande posi-
tion som Dysthe i frågan om alla elever ska tvingas in i en skriftspråkig
kultur.

Blåsjö drar bland annat en slutsats som överensstämmer med vad Dys-
the, Hertzberg och Hoel förespråkar. Hon skriver att seminarier där stu-
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denter under uppsatsskrivandets gång får tillfälle att diskutera med studie-
kamrater bidrar till skrivandet. Dels väcker samtalen nya tankar vilket blir
en hjälp för studenterna att komma vidare. Dels blir seminarierna i sig ett
tillfälle för studenterna att träna sig att tänka så som forskare i ämnet tän-
ker.5

I kapitel 8 visar jag att det finns en efterfrågan på forskning om olikheter
mellan ämnen. De exempel som lyfts i forskningen om uppsatsskrivande
och det som efterfrågas är forskning om hur forskning genomförs och språk-
liga analyser av skrivande inom ämnen som sedan ska utgöra underlag för
kvalitetskriterier i utbildning. I jämförelse med Blåsjös forskning framstår
det som en kontextlös forskning om kontext. Blåsjö väver samman forsk-
ningen i ämnet, undervisningen i ämnet och studenternas skrivande i ämnet
och det blir tydligt att även oklart formulerade krav i ett ämne har ett ur-
sprung i en vetenskaplig diskurs som de inte kan särskiljas från. Disciplinen
och utbildningar inom ämnet är två sidor av samma mynt och de bör inte
särskiljas mer än nödvändigt varken i forskning om utbildning eller i ut-
bildning om forskning. Blåsjö lyfter fram att studenterna ska lära sig att
tänka som forskare i det ämne de studerar – en tanke som återfinns även i
forskningen om uppsatsskrivande och hos Ramsden. Därmed är det ett djup-
inriktat lärande hon förespråkar och frågor om ämnenas forskning och skri-
vande måste besvaras inom varje ämne, eller vid varje institution.

Mening: Lärande sker i samspel mellan människor
Skrivande placeras enligt de sociokulturella perspektiven i en språklig kon-
text där lärande sker genom både samtal och skrivande. Skrivandets olika
former aktualiseras och tillsammans med antagandet att skrivande är ett
sätt att lära upprättas därmed en kontinuitet mellan uppsatsskrivande och
andra kurser. Dessutom görs här en koppling mellan utbildning och sam-
hälls- och demokratifrågor.

Dysthes, Hertzbergs och Hoels forskning pekar i en riktning där uppsats-
skrivande inte kan vara en enskild angelägenhet eftersom lärande sker bäst
i dialog, muntlig och skriftlig, med lärare och kamrater och eftersom lär-
ande sker i och med riktning mot det samhälle där den studerande befinner
sig. Deras forskning kräver att utbildningar ger utrymme för samtal, för
skrivande och för samtal om skrivande. Samtal där både studenter och lä-
rare är aktiva. Samtal och skrivande som har förståelse som mål och där
värderingar samtidigt kan formeras.

Hoels forskning visar att detta arbetssätt inverkar på många av de
problempunkter som kan finnas runt studenternas skrivande. Studenterna
lär sig att skriva korrekt språk, att reflektera kring innehåll och hur det
tydligt kan framställas, och att skriva genrespecifikt. Dessutom påpekar
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hon att samtal kring bedömningskriterier leder till ökad förståelse av
kriterierna.

Blåsjös forskning pekar på samma saker men dessutom bidrar hon ge-
nom sin betoning av de vetenskapliga diskurserna med en sammanlänkning
av utbildning och forskning. I Blåsjös avhandling kan inte utbildnings-
frågorna, och framför allt inte uppsatsskrivandet, skiljas från forskningen i
ämnet.

Mina läsningar av dessa texter lyfter fram nödvändigheten av att, liksom
Blåsjö, betrakta undervisning i ett ämne och ämnets forskning som delar i
en och samma diskurs. En diskurs som studenterna först ska träda in i och
senare kanske förändra.

• Lärande sker i samspel mellan människor och samtal och skrivande
utgör viktiga redskap för lärandet. Skrivande och lärande sker dess-
utom alltid i en social kontext, en kontext bestående av samhällsvär-
deringar och kultur. Uppsatsskrivande är en form av skrivande som
vuxit fram i en vetenskaplig kontext. Studenterna lär sig att skriva
uppsats genom att lära känna kontexten och genom att skriva och
samtala om det skrivna.

Jämförelser och konsekvenser
Det är svårt att jämföra meningen från det sociokulturella perspektivet med
var och en av meningarna från handledningarna eftersom det sociokultu-
rella perspektivet har ett helt annat sätt att närma sig frågorna om lärande
och skrivande. De regler som handledningarna ställer upp (kapitel 3) kan i
ett sociokulturellt perspektiv knappast stå för sig själva utan de är en del av
ett diskursivt sammanhang. Det sociokulturella sättet att se undervisningen
som hörande till både en undervisningsdiskurs och en forskningsdiskurs
gör att man inte bör skilja ut dem från varandra utan i stället, liksom Blåsjö
gör, betona att de hör ihop. Att då särskilja uppsatsskrivande som forsk-
ning (kapitel 4) låter sig inte göras. Inte heller är det rimligt att se det som
ett undervisningsmoment (kapitel 5). Uppsatsskrivande blir i stället ett
moment där studenterna lär sig något om ett innehåll och det de gör och det
de lär är nära förknippat både med ämnets forskning och med undervis-
ningen i ämnet och dessa båda är tillsammans delar av ämnets diskurs.

I en fråga finns dock en likhet mellan handledningarna (kapitel 5) och
det sociokulturella perspektivet och det rör samspelet mellan människor.
Handledningarna rymmer en relation mellan den skrivande studenten och
hennes medstudenter och lärare och de ser vikten av samtal och möten.
Denna betoning finns också – och än starkare – i de sociokulturella per-
spektiven. Frågan finns även närvarande i de övriga texter jag läser, men
den får aldrig den tyngd som den har i de sociokulturella perspektiven.
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Utbildningen måste med detta perspektiv ses som en enhet och inte som
en rad separata kurser och dess närhet till forskningen är självskriven. Teo-
retiskt finner jag det helt omöjligt att förena en sociokulturell syn på lär-
ande med separat skrivundervisning eller skrivarstugor. Dysthe, Hertzberg
och Hoel (2000/2002) förespråkar trots det en skrivundervisning som i
mycket närmar sig det som framkommer i övriga handledningar, men jag
kan inte se hur det rimmar med deras teoretiska ställningstaganden. I de
texter där de skriver om elevers skrivande är de däremot konsekventa i hur
den sociokulturella teorin får genomslag.

Forskningen om uppsatsskrivande (kapitel 8) och de sociokulturella per-
spektiven står varandra nära på många sätt. De förespråkar att skrivande
ska läras i kontext och lyfter skrivande som ett sätt att lära, inte som en
förmåga som ska läras. De sociokulturella perspektiven betonar dock star-
kare språkets roll som verktyg för lärande både genom skrivande och ge-
nom dialog med andra.

De sociokulturella perspektiven öppnar för ett samhällsperspektiv som
inte är närvarande i någon av de övriga texter som hittills förekommit i
avhandlingen.

Om man ska planera undervisning enligt de sociokulturella perspektiven
måste det finns tid och utrymme för många samtal. Dessutom måste stu-
denterna skriva mycket och få tillfällen att diskutera sina texter både med
lärare och med kurskamrater. Det är troligen inte intressant att diskutera
hur studenterna ska lära sig skriva uppsats, utan den viktiga frågan blir hur
studenterna ska beredas möjlighet att bli delaktiga i ämnets diskurs, vilket
innefattar att skriva så som man skriver i ämnet. Inträdet i diskursen är en
process som startar under A-nivån och fortsätter under hela studietiden.

I det här kapitlet söker jag alternativ till den fenomenografiska synen på
lärande och den uppsatsforskning som nära anknyter dit. Jag gör bedöm-
ningen att Dysthe, Hertzberg och Hoel inte fullt ut använder den egna teo-
rin när det handlar om skrivande i högre utbildning – annars är socio-
kulturella perspektiv en utmanare av fenomenografins dominerande ställ-
ning. Blåsjö visar hur forskning om skrivande i högskolan med ett socio-
kulturellt perspektiv kan gå utöver studenternas skrivande och innefatta
ämnets utbildningskontext och forskningskontext och samtidigt hålla kvar
studenternas skrivande som primärt forskningsintresse.
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Noter
1 Även Ramsdens teori om undervisning, vilken utgår från den fenomenografiska
forskningen om lärande, kan utmanas. Bowden och Marton (1998/2004) utveck-
lar, liksom Ramsden, fenomenografins beskrivningar av lärande till en teori om
undervisning (genom att betona universitetet som en plats för lärande). Bain (2004)
har efter en stor undersökning av vad goda lärare gör, kommit fram till slutsatser
och rekommendationer som ligger mycket nära Ramsdens teori om lärande. Bain
anknyter sin studie till forskning om lärande (bland annat Marton & Säljö 1976)
och hävdar att lärare borde anknyta sin undervisning till pedagogisk forskning i
större utsträckning än de gör.
2 Det florerar en rad olika beteckningar och beskrivningar av teoretiska perspektiv
med anknytning till lärande och skrivande: olika konstruktivismer, socialt inriktad
skrivforskning, interaktionism, sociokognitivism m fl. Se exempelvis fotnot 4 i detta
kapitel och Blåsjö (2004, s 10–13). Jag har medvetet sökt undvika dessa termer
eftersom de forskare som använder dem gör olika gränsdragningar vilka i sig kan
vara intressanta att studera men som inte fyller någon funktion i min studie. Biggs
(1999) kombinerar fenomenografi och konstruktivism. Ramsden (i förordet till
Biggs 1999) tar avstånd från en sådan kombination till förmån för fenomenografin
vilket även Marton och Booth (1997/2000) gör. Dysthe (2001/2003) håller ihop
individualkonstruktivism och socialkonstruktivism inom ett sociokulturellt perspek-
tiv, medan Marton och Booth håller isär dem och placerar sig utanför konstruk-
tivismerna.
3 I det följande lyfter jag det dialogiska, kommunikation och samspel mellan män-
niskor, eftersom det framträder i de texter jag använder medan kulturen i någon
mån är nedtonad. Hos Säljö (2000) intar kultur en mer framträdande plats. Jag vill
med detta påtala att min mycket begränsade redogörelse för något av det som fram-
kommit i dessa perspektiv på intet sätt speglar traditionens bredd.
4 Exempelvis gör Marton och Booth (1997/2000, kap 1) en kritisk beskrivning av
olika konstruktivistiska positioner (dit de sociokulturella kan räknas) och pekar ut
deras svagheter. Denna beskrivning skiljer sig från Dysthes beskrivning av det egna
perspektivet (Dysthe 2001/2003, s 7–69). Säljö som var en av de tidiga fenomeno-
graferna är numera den kanske främste svenska företrädaren för ett sociokulturellt
perspektiv, men han refererar fortfarande många av de slutsatser om lärande som
fenomenografin bidragit med, även om han har lämnat fenomenografin som
forskningsansats (se Säljö 2000). Se även Martons (2000) recension av Säljös bok
Lärande i praktiken (2000) och Säljös svar på recensionen (2001).
5 Detta stöds även av Tynjälä (1998) som visar att när studenter i högre utbildning
ges tillfälle att i samband med läsandet av kurslitteratur skriva om innehållet och
diskutera med studiekamrater så utvecklas deras förståelse av innehållet och deras
kritiska tänkande i högre grad än när de inte skriver och samtalar kring det de läser.
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KAPITEL 11

Skrivande kan läras

I det här kapitlet fortsätter jag sökandet efter alternativa infallsvinklar på
uppsatsskrivande. I förra kapitlet prövade jag de sociokulturella perspekti-
ven som utmanare till fenomenografin. I det här kapitlet utmanas forsk-
ningen om uppsatsskrivande, vilken anknyter till den fenomenografiska
forskningen, av språkvetenskaplig forskning om skrivande.

Teaching academic writing är ingen enhetlig tradition och jag har egent-
ligen inte heller sett någon övergripande benämning – kanske just för att
det är en tradition som är under framväxt. Frasen teaching academic writing
förekommer i flera sammanhang och därför kan den ändå stå som samlings-
term.1 Jag har inte funnit något bra sätt att benämna traditionen på svenska
och det är klumpigt att använda en engelsk beteckning. Jag har valt att
beskriva traditionen som språkvetenskaplig forskning om skrivande. Tradi-
tionen omfattar både skrivundervisning och forskning om skrivunder-
visning.

Fokus på skrivande
Företeelsen att undervisa i och forska om studenters skrivande har funnits
sedan länge i USA (Björk, Bräuer, Rienecker & Jørgensen 2003), där writ-
ing across the curriculum är ett vanligt begrepp och där det ofta anordnas
skrivkurser för förstaårsstudenter. David Russell (2003) skriver att dessa
kurser inte alltid är framgångsrika och han ser att det i den framväxande
europeiska traditionen finns större variation i tillvägagångssätt och en stör-
re beredskap att även anordna ämnesspecifika skrivkurser. Inspirationen
till denna skrivundervisning kommer från USA, men sätten att genomföra
undervisning om skrivande skiljer sig mellan kontinenterna (Björk m fl 2003).2

De flesta som skriver inom traditionen är språkvetare eller retoriker och
utgångspunkten för att beskriva undervisning om uppsatsskrivande är där-
för huvudsakligen språklig. Traditionen är forskningsbaserad och anknyter
till språkvetenskaplig forskning om språk och skrivande, retorik och kom-
munikation. Forskning bedrivs också inom ramen för de skrivarstugor där
många av forskarna är verksamma. När jag skriver om ”de flesta inom
traditionen” så hamnar ändå ganska många av forskarna utanför beskriv-
ningen eftersom traditionen spänner över en stor bredd. Ett annat sätt att
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beskriva den kunde vara att ange traditionens nav som ett gemensamt in-
tresse för studenters skrivande. Några av forskarna beskriver det gemen-
samma så här:

The ambition shared by all the contributors to this volume is rather
to strengthen the connection between writing, thinking and reading;
teaching the disciplines through writing-to-learn and, as Bräuer puts
it, the eventual goal is lifelong learning (Björk m fl 2003, s 8).

Lennart Björk m fl (2003, s 10) beskriver tre varianter inom den språkve-
tenskapliga forskningen om skrivande:

• The text in focus – academic discourse.

• The writer in focus – individual discourse.

• The discourse community in focus – discipline specific
discourse.

Den akademiska diskursen är kopplad till en idé om att det går att anordna
allmänna skrivkurser till samtliga studenter. Kurser där studenterna får möta
olika texttyper och genrer och där skrivandets regler tas upp.

I den individuella diskursen är skrivprocessen och olika människors sätt
att skriva viktiga. I skrivkurser används skrivarlogg och individuell feed-
back från lärare till student är ett närmast självklart kursmoment.

Den disciplinspecifika diskursen räknar med disciplinerna som olika och
som socialt konstruerade. Begreppet academic literacy signalerar att skriv-
förmåga förstås som situationsbunden och varierande med sammanhanget
(jfr skrivande som icke diskret förmåga, kapitel 8). Skrivundervisning an-
ordnas i anslutning till det studerade ämnet. Smågrupper och student-
diskussioner kring de egna texterna är viktiga.

Rienecker och Jørgensen, författare till en av uppsatshandledningarna,
är också aktiva inom den språkvetenskapliga skrivforskningen. De placerar
sig själva i den akademiska och den individuella diskursen (Björk m fl 2003)
– vilket jag finner överensstämmer med de meningar jag formulerar när jag
läser handledningarna. De fokuserar reglerna för skrivandet och individens
skrivstrategier.

Dysthe, som forskar inom ett sociokulturellt perspektiv, finns också ak-
tiv inom den språkvetenskapliga skrivforskningen. Björk m fl (2003) place-
rar henne i den disciplinspecifika diskursen. Jag skulle vilja utsträcka det
även till den individuella diskursen eftersom hon lägger vikt vid skrivarlogg
och vid portfolio som redskap för utveckling och bedömning. Dessa två
moment behandlar jag inte i förra kapitlet eftersom de faller utanför av-
handlingens fokus, men det är två frågor som Dysthe ofta återkommer till.

Skrivforskning av det här slaget är dekontextualiserad på så sätt att det
är själva skrivandet som är i fokus – inte skrivande av ett visst innehåll. Viss
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forskning inom traditionen räknar med ämnenas kontext medan andra skri-
ver om ett helt kontextlöst skrivande (vilket framgår av de tre varianter jag
redogör för ovan). Innehållet i de texter som ska skrivas lämnas därhän och
inte heller anknyter de till forskning om lärande. Vid några enstaka tillfäl-
len refereras till pedagoger men det leder inte till didaktiska resonemang.

Centrala referenser
Tre nyckelbegrepp från JR Hayes och Linda Flower, planning, translating
och reviewing, återkommer ofta i den språkvetenskapliga forskningen (se
exempelvis Alamargot & Chanquouy 2001). Dessa begrepp innebär att tex-
ten ska planeras i överensstämmelse med uppgiften och hur texter brukar
utformas; idéer ska översättas till text; och texten ska revideras innan den
är klar. Dessa olika moment återkommer flera gånger under skrivproces-
sen.

En annan ofta refererad källa är en bok av Carl Bereiter och Marlene
Scardamalia (1987) där de myntar begreppen knowledge telling och
knowledge transforming. Kunskapsrefererande innebär att skribenten be-
rättar allt hon vet om ämnet. Kunskapsanvändande innebär att skribenten
ordnar det innehåll som ska tas med så att det passar det egna övergripande
syftet med texten. Kunskapsrefererande beskrivs som en enklare strategi
som oftast används av barn och ovana skribenter (Tynjälä, Mason & Lonka
2001).

Det finns en viss överlappning mellan den pedagogiska forskningen om
uppsatsskrivande och den språkvetenskapliga forskningen om skrivande.
Hayes och Flower och ännu oftare Bereiter och Scardamalia förekommer
som referenser även i forskningen om uppsatsskrivande men där anknyts
deras resonemang till uppsatsernas innehåll och inte enbart till själva skri-
vandet vilket visar att det finns möjligheter att använda deras modeller på
olika sätt.

Separat och integrerad skrivundervisning
Enligt Björk m fl (2003) är den europeiska universitetstraditionen, till skill-
nad från den amerikanska, motståndare till separat skrivundervisning.

The underlying rationale for this [the European] position is that con-
tent is married to form, teaching is married to research, discipline is
married to formats for texts, good writing to good thinking, and
that all of these are so closely tied together that instruction which
separate these marriages may in advance be deemed as fruitless
endeavours (Björk m fl 2003, s 7).
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Detta integrativa sätt att tänka vill de utmana eftersom de menar att det lätt
leder till att skrivande ses som en konst som den enskilda behärskar eller
inte, beroende på medfödd talang, snarare än som resultatet av undervis-
ning och lärande. Det synsätt de företräder hävdar däremot att skrivande
kan läras.

Den forskning om uppsatsskrivande jag läser i kapitel 8, står för det sätt
att tänka som kritiseras i citatet, nämligen att studenterna bör lära sig skriva
i den kontext där skrivandet sker. Uppfattningen att skrivande är en med-
född talang finner jag inte i någon text utan alla framhåller att skrivande
kan läras. Däremot ser jag en skillnad i hur olika traditioner förespråkar att
detta lärande ska ske och en viktig skiljelinje går då i det som citatet utpe-
kar – inom disciplinerna eller genom generella skrivkurser.

Jag urskiljer två olika synsätt bland dem som förespråkar att skrivande
integreras i ämnets undervisning. Forskningen om uppsatsskrivande häv-
dar att uppsatsskrivande inte kan skiljas från sammanhanget eftersom för-
mågan att skriva växer med förståelsen av innehållet, vilket medför att an-
strängningarna att stödja studenternas skrivande blir en fråga om god un-
dervisning kring innehållet. De inom den språkvetenskapliga forskningen
om skrivande som förespråkar att skrivande bäst lärs i ämnet, förespråkar
att själva skrivandet, snarare än skrivande av ett visst innehåll, görs till
föremål för undervisning men att denna undervisning sker i anslutning till
eller som en del av den övriga undervisningen.3

Mening: Skrivande är en förmåga som kan läras
• Skrivande är en förmåga som kan läras genom att sambandet mellan

aktiviteterna skrivande, läsande och tänkande uppmärksammas.
Skrivundervisningen kan bedrivas som generella kurser eller som
skrivkurser inom de olika ämnena. Det är viktigt att studenterna får
kunskap om de konventioner som gäller inom vetenskapligt skrivan-
de och om sin egen skrivprocess. Det kan också vara viktigt att de
uppmärksammas på skillnader mellan olika ämnens skrivande.

Jämförelser och konsekvenser
Det som framhålls i den mening om uppsatsskrivande som jag formulerar
under läsningen av den språkvetenskapliga skrivforskningen stämmer väl
överens med meningarna från handledningarna. Det är viktigt att studen-
terna får kunskap om vilka konventioner eller regler som gäller (kapitel 3)
och om skrivprocessen (kapitel 4). Själva förekomsten av uppsatshandled-
ningar, liksom meningen om handledningarna som komplement stämmer
överens med uppfattningen om att skrivande kan läras separat. I handled-
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ningarnas sätt att framställa uppsatsskrivande som utbildningsmoment (ka-
pitel 5) är uppsatserna skilda från övrig undervisning, vilket också är fallet
inom stora delar av den språkvetenskapliga skrivforskningen.

Den mening jag formulerar under läsningen av den språkvetenskapliga
skrivforskningen är därmed den enda meningen i avhandlingens steg två
som överensstämmer med meningarna från handledningarna. Flera av
handledningarna är skrivna av språkvetare, vilket framkommer i kapitel 2.
I Rienecker och Jørgensen (2000/2002) är det också tydligt att de verkar
inom den språkvetenskapliga skrivforskningen. Denna anknytning är bland
annat synlig genom de referenser de använder. Innehållet i stort och de för-
slag som de framför kan jag också känna igen från traditionens litteratur.
Bland annat ger de tydligt uttryck för att sambandet mellan skrivande, lä-
sande och tänkande ska uppmärksammas och medvetet användas för att
hjälpa studenterna att skriva.

För de övriga handledningarna gäller att meningarna överensstämmer
med meningen från den språkvetenskapliga skrivforskningen, men referen-
ser till denna saknas. Rienecker och Jørgensen (2000/2002) avviker alltså
från övriga handledningar genom denna forskningsförankring. De meningar
jag formulerar under läsningarna av handledningarna gäller också för denna
bok. Även Rienecker och Jørgensen framhåller exempelvis regelföljande och
att uppsatsen består av ett antal små moment som ska slutföras, men de
presenterar innehållet så att en reflektion över vilka regler som ska följas
och kring vilket arbetssätt studenten vill använda möjliggörs, vilket utgör
en skillnad gentemot övriga handledningar.

Flera handledningar är skrivna av språkvetare. Likheten mellan dessa
handledningar och den språkvetenskapliga skrivforskningen kanske kan
förstås genom deras gemensamma tillhörighet inom språkvetenskap. Lik-
heterna mellan övriga handledningar och denna forskning kan dock inte
förklaras på det viset.

Delar av den språkvetenskapliga skrivforskningen – de som kan kategori-
seras inom den disciplinspecifika diskursen – anknyter i viss mån till de
sociokulturella perspektiven och till delar av forskningen om uppsats-
skrivande. De betonar vikten av att skrivande lärs i anslutning till det ämne
där skrivandet sker. De kvarhåller tanken på att skrivande kan läras vilket
däremot ifrågasätts av de sociokulturella perspektiven och forskningen om
uppsatsskrivande där förmågan att skriva alltid kopplas till förståelse av
innehållet. I övrigt står hela denna tradition i motsättning till de båda peda-
gogiska perspektiv på lärande jag har presenterat (fenomenografi, inklusive
Ramsdens teori om undervisning, och sociokulturella perspektiv) och de
anknyter inte heller till någon annan pedagogisk forskning eller någon an-
nan teori om lärande.
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Den skrivundervisning som är en del av denna tradition bygger på att det
finns någon central instans vid varje högskola där skrivande lärs ut – an-
tingen i generella kurser eller i kurser riktade till varje ämne. En konsekvens
blir att huvudansvaret för studenternas skrivutveckling ligger hos en skri-
varstuga. Beroende på vald inriktning blir ämnenas lärare i varierande grad
medansvariga för en kursverksamhet kring skrivande. Mot bakgrund av
det som forskningen om uppsatsskrivande och den fenomenografiska sy-
nen på lärande är det ett icke önskat alternativ där uppsatsskrivande skiljs
från innehållet och där lärarna genom att lämna ifrån sig en del av ansvaret
för kurserna också förlorar en möjlighet att planera en konsonant under-
visning.

Den språkvetenskapliga skrivforskningen och den skrivundervisning som
bedrivs i linje med denna är en förhållandevis stor tradition som tycks vara
på stark frammarsch. Jag tror att den genom sin stora geografiska utbred-
ning och genom det starka intresse för skrivarstugor som finns (Blückert
2002) har stor chans att bli det dominerande perspektivet vad gäller forsk-
ning om och stöd för uppsatsskrivande. Traditionen erbjuder lärare en enk-
lare lösning på de problem som kan uppstå i samband med studenternas
uppsatsskrivande – en lösning där skrivarstugan eller skrivkursen får lösa
studenternas svårigheter att skriva. Traditionen är gediget forskningsbaserad
i forskning om skrivande men anknyter inte till någon pedagogisk forsk-
ning eller annan forskning om lärande eller undervisning.

Forskningen om uppsatsskrivande (tillsammans med fenomenografin)
och de sociokulturella perspektiven erbjuder meningar om uppsatsskrivande
som ställer högre krav på lärarna i och med att skrivandet enligt dessa alter-
nativ inte kan sökas utanför den ”vanliga” undervisningen utan måste ingå
i denna. Skrivande blir en fråga som hör ihop med ämnets innehåll. Jag ser
i dessa båda pedagogiska (didaktiska) traditioner en mer trolig väg till fram-
gång i och med att de anknyter till ämnenas innehåll och till forskning om
lärande och undervisning och i det avseendet är den fenomenografiska och
den sociokulturella forskningen likvärdiga och, enligt min bedömning,
bättre alternativ än den språkvetenskapliga skrivforskningen.
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Noter
1 Det finns ett nätverk: EATAW (European Association for the Teaching of Academic
Writing) som anordnar konferenser (den första hölls 2001) och som har en elektro-
nisk sändlista. Det finns också böcker där frasen förekommer, ex Björk m fl (2003):
Teaching Academic Writing in European Higher Education. Från samma tradition
kommer också Björk och Räisänen (1996): Academic Writing. Kluwer publicerar
en serie, Studies in writing, som jag vill föra till denna tradition. De första böckerna
i serien gavs ut av Amsterdam University Press (www.aup.nl) och från deras hemsida
kan man enkelt nå information om resten av serien.
2 Tight påpekar också i sin översikt över forskning om högre utbildning att det går
en skiljelinje mellan USA och Europa. Det är olika frågor som ställs och olika
forskningsansatser som brukas i dessa världsdelar.
3 Jag har tagit del av The Allyn and Bacon Guide to Writing Center Theory and
Practice (Barnett & Blumner, red 2001) som omfattar ett fyrtiotal artiklar kring
olika aspekter av writing centers i USA. Det är en omfattande forskningsbaserad
antologi där verksamheten relateras till teorier inom det egna fältet, till kunskaps-
filosofi och språkfilosofi och till psykologi. Olika synsätt på verksamheten fram-
förs; bland annat speglas spänningen mellan separata skrivarstugor och skrivar-
stöd inom disciplinerna. Pedagogisk forskning om lärande är dock frånvarande i
artiklarna, vilket jag ser som en allvarlig brist. Artiklarna är ett uttryck för idén att
när studenterna inte skriver så väl som utbildningen önskar beror det på brister hos
studenterna och dessa brister åtgärdas genom att studenterna får lära sig att skriva.
Även om utbildningarna och deras skilda krav nämns i vissa artiklar, utgör de bak-
grund och aldrig förgrund i dessa artiklar.
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KAPITEL 12

Skrivande eller lärande?

I de kapitel som föregår detta gör jag det som jag genom avhandlingens
syfte ålagt mig att göra: att formulera olika meningar om uppsatsskrivande,
att jämföra dessa och att söka möjliga konsekvenser av dem. Dessa mening-
ar är olika svar på den fråga som utgör avhandlingens övergripande pro-
blemformulering: Vad innebär god undervisning i relation till uppsatsskri-
vande och i vilken mån kan uppsatshandledningarna bidra till sådan under-
visning? I det här kapitlet söker jag fånga några av de svar på den frågan
som framkommit under mina läsningar. Kapitlet är därmed en sorts sum-
merande avslutning på det föregående.

Frågan om god undervisning är kanske alltför grovt tillyxad och ställd
på ett sätt som kan väcka förhoppningar om att jag ska ge svaret på hur
god undervisning om och i uppsatsskrivande ska organiseras. Min tanke är
att den ska förstås utifrån det som är min forskningsansats och i den ligger
att det rätta svaret aldrig kan ges. Vad jag bidrar med är meningar som jag
formulerar från olika texter och de utgör ett underlag för fortsatt tänkande
om och handlande i samband med uppsatsskrivande. Eftersom varje situa-
tion är ny måste vi vid varje tillfälle återvända till våra ställningstaganden
för att pröva dem och varje handling måste väljas på nytt i varje ny situa-
tion. Frågan om vad som är god undervisning kan bara besvaras när vi ser
konsekvenserna av vad vi gjort. Men vi kan alltid sträva efter att handla
mer intelligent, att medvetet överväga olika handlingsalternativ och deras
konsekvenser och jag vill genom min avhandling bidra med stoff för sådana
överväganden.

När jag formulerar meningar finner jag naturligtvis både likheter och
skillnader mellan de texter jag läser vilket också syns i meningarna – även
om dessa inte rymmer alla detaljer. Jag har alltmer kommit att se att tex-
terna kan grupperas i två ansatser som står för två skilda sätt att förstå och
genomföra uppsatsskrivande. Den ena ansatsen utgörs av uppsatshand-
ledningarna och den språkvetenskapliga skrivforskningen, vilka fokuserar
skrivandet som aktivitet. Den andra ansatsen utgörs av övriga texter, vilka
anknyter till någon teori om lärande och är exempel på pedagogisk eller
didaktisk forskning. Dessa texter fokuserar primärt lärande.
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Institutionsrapporterna faller lite emellan denna uppdelning, men min hu-
vudbedömning är att rapporterna primärt ansluter till den senare gruppen.
Den mening jag formulerar under läsningarna av institutionsrapporterna
överensstämmer väl, men inte helt och hållet, med meningen från forsk-
ningen om uppsatsskrivande. Förhållandet mellan rapporterna och forsk-
ningen om uppsatsskrivande liknar förhållandet mellan handledningarna
och den språkvetenskapliga skrivforskningen. De förstnämnda är inte forsk-
ningsbaserade men de råd som de ger överensstämmer väl med de råd som
ges i de sistnämnda, vilka är forskningsbaserade.

Skrivande eller lärande i fokus
Handledningarna och den språkvetenskapliga skrivforskningen fokuserar
studenternas skrivande och påtalar hur de kan lära sig att skriva. Skrivande
beskrivs som en aktivitet i sig och skrivförmåga som en användbar egen-
skap som studenterna kan tillägna sig genom exempelvis en skrivarkurs
eller med hjälp av skrivarstugans verksamhet.

Jag påminner om den mening jag formulerat genom mina läsningar av
den språkvetenskapliga skrivforskningen:

Skrivande är en förmåga som kan läras genom att sambandet mellan
aktiviteterna skrivande, läsande och tänkande uppmärksammas.
Skrivundervisningen kan bedrivas som generella kurser eller som
skrivkurser inom de olika ämnena. Det är viktigt att studenterna får
kunskap om de konventioner som gäller inom vetenskapligt skri-
vande och om sin egen skrivprocess. Det kan också vara viktigt att
de uppmärksammas på skillnader mellan olika ämnens skrivande.

I jämförelsen i kapitel 11 påpekar jag likheterna mellan handledningarnas
meningar och meningen från den språkvetenskapliga skrivforskningen. Om
man tar de texter som sätter skrivandet i fokus på allvar blir en rimlig kon-
sekvens att man tar ställning för olika aktiviteter där studenterna ges tillfäl-
le att öva sitt skrivande utanför de ordinarie kurserna, eller i vissa fall att
särskilda skrivkurser anordnas inom ramen för andra kurser.

När skrivande fokuseras innebär god undervisning att studenterna ska
lära sig att skriva. Därför ska de ges tillfälle att öva skrivande, läsande och
tänkande, få kunskap om sin skrivprocess och kunskap om vetenskapliga
konventioner.

De texter som fokuserar lärande hävdar att skrivande aldrig kan läras
som en separat förmåga utan att skrivande alltid innebär skrivande av ett
visst innehåll och att en och samma persons förmåga att skriva kan variera
med sammanhanget. Därmed är det inte rimligt att anordna separat skriv-
undervisning utan det viktiga är att studenterna ges tillfälle att förstå det
innehåll som behandlas i kursen eller uppsatsen. Dessutom måste studenten
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få tillfälle att förstå hur man tänker och gör inom den aktuella vetenskapen
och att förstå utbildningens krav och kriterier eftersom det är nödvändiga
förutsättningar för att de ska kunna skriva en uppsats.

Skillnaderna mellan texterna som förespråkar fokus på lärande är i vissa
avseende stora, men konsekvenserna av dem blir ändå likartade. En jämfö-
relse mellan exempelvis någon av de artiklar som jag presenterar som forsk-
ning om uppsatsskrivande (kapitel 8) och Blåsjös sociokulturella avhand-
ling (kapitel 10) visar bland annat att forskarna ansluter till olika teorier
om lärande, använder olika forskningsmetoder, har olika forskningsobjekt
och olika sätt att inrama och presentera sina studier. Det är stora och vik-
tiga skillnader som inte ska tonas ner om avsikten är att jämföra olika pe-
dagogiska perspektiv. För mig är dock sökandet efter konsekvenser av ställ-
ningstaganden och handlingar viktiga och i relation till uppsatsskrivande
ser jag att likheterna överväger. Den gemensamma konsekvensen av dessa
olika ställningstaganden blir ett aktivt ställningstagande mot all skriv-
undervisning som sker avskilt från övrig undervisning.

När lärande fokuseras innebär god undervisning att studenterna ges till-
fälle att lära ett innehåll genom att skriva om det. Innehållet, vilket är for-
mat i en viss kontext, lyfts som det mest centrala. Skrivande behöver inte
övas separat när studenterna ges tillfälle att förstå hur vetenskap bedrivs
inom ämnet, att förstå kraven och att förstå innehållet.

Jag frågar: Vad innebär god undervisning i relation till uppsatsskrivande
och i vilken mån kan uppsatshandledningarna bidra till sådan undervis-
ning? Två alternativ som verkar svåra att förena står mot varandra. Båda
alternativen – fokus på skrivande och fokus på lärande – är forsknings-
baserade, så inget kan sorteras bort på grund av bristande vetenskaplighet.
Handledningarna brister visserligen i forskningsanknytning, men det gör
inte den språkvetenskapliga skrivforskningen, så det är i det avseendet två
likvärdiga alternativ.

Jag har tagit ställning för att lärares arbete ska vara forskningsbaserat.
Eftersom undervisning och handledning är pedagogiska/didaktiska verk-
samheter bör pedagogisk/didaktisk forskning utgöra en viktig ingrediens i
alla resonemang, antingen det rör sig om planering och genomförande eller
forskning om utbildning. Den primärt språkvetenskapligt baserade skriv-
forskningen saknar, anser jag, den pedagogiska eller didaktiska anknytning
som skulle kunna göra den till ett skarpare bidrag i fråga om studenternas
skrivande. Fokus på lärande tar däremot en tydlig utgångspunkt just i så-
dan forskning och därför väljer jag det senare alternativet.

Som pragmatist hyser jag dock betänkligheter mot att ställa upp två al-
ternativ och ensidigt välja det ena. Skrivande eller lärande, blir för mig en
icke önskvärd uppdelning i två motsatser. I avhandlingens tredje steg åter-
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kommer jag till detta för att se om det går att finna en position där det går
att tala om skrivande och lärande.

När den didaktiska forskningen återinfördes på den svenska pedagogiska
arenan benämndes den först ”innehållsrelaterad pedagogisk forskning”
(Englund 1990, Gillström, Härnqvist & Stukát 1980, Lundgren, Svingby
& Wallin 1981). Det förnyade intresset för innehållet väckte frågan om vad
undervisningen handlar om eller ska handla om och hur undervisning om
detta innehåll kan genomföras. Den innehållsrelaterade pedagogiska forsk-
ningen var delvis en motreaktion mot inlärningspsykologisk forskning som
studerade vad som sker hos individen när hon lär men som inte tillmätte
innehållet i det som skulle läras något egentligt värde. Jag ser den
språkvetenskapliga skrivforskningen som en parallell till den inlärnings-
psykologiska forskningen genom att lärandet i sig respektive skrivandet i
sig studeras utan anknytning till det innehåll som ska läras eller skrivas om.

Frågorna om lärande av ett visst innehåll beforskades framför allt inom
den fenomenografiska traditionen. Frågorna om vilket innehåll undervis-
ningen ska ha beforskades inom en läroplansteoretisk tradition som utgör
den miljö i vilken jag socialiserats till forskare. Mitt ställningstagande för
att forskning om och planering av utbildning måste relateras till utbildning-
ens innehåll ska förstås mot den bakgrunden.

Den språkvetenskapliga skrivforskningen är forskning om skrivande i
sig, forskning som inte relateras till det studenterna ska skriva om. Enligt
fenomenografin finns inget lärande i sig utan lärandet har alltid ett inne-
håll. Av det följer att det inte heller kan finnas något skrivande i sig utan
bara skrivande om ett innehåll. Den språkvetenskapliga skrivforskningen
handlar om skrivande i sig, utan koppling till det innehåll som ska skrivas,
vilket jag alltså mot bakgrund av den pedagogiska forskningen om lärande
och skrivande, finner anledning att kritisera.

En likhet mellan de sociokulturella perspektiven och den språkvetenskap-
liga forskningen är att språket lyfts fram som redskap för tänkande och
lärande. I den språkvetenskapliga forskningen är idén om språket som
överförare av budskap vanlig, men språket som redskap för tänkande och
lärande finns också. Kanske finns här en öppning för en pedagogisk för-
ankring av den språkvetenskapliga forskningen.

I forskningen om uppsatsskrivande efterfrågas forskning om skillnader
mellan olika discipliner och något av det som efterfrågas är forskning om
olika sätt att skriva. Jag är dock osäker på i vilken mån språkvetenskaplig
forskning kan bidra till studenternas skrivande. Jag anser att språket är
viktigt – men mina läsningar av den pedagogiska forskningen visar att när
studenterna förstår innehållet kan de också skriva om det. Däremot har jag
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inte funnit stöd för att studier av språk och separat skrivträning skulle vara
en hjälp för studenterna i deras lärande.

Handledningarnas meningar motsägs på nästan varje punkt
De meningar om uppsatsskrivande som jag formulerade under läsningen av
uppsatshandledningarna motsägs av den forskning jag läser i steg två på
nästan varje punkt. Efter den inledande jämförelsen mellan två huvudfoki i
de texter jag läser ska jag nu övergå till ett samlat resonemang utifrån hand-
ledningarna.

Regler
Handledningarna formulerar uppsatsskrivande som en fråga om regelföl-
jande:

Att skriva uppsats innebär att följa vissa regler. Dessa regler handlar
primärt om sådant som rör vetenskapligt skrivande: vetenskaplig stil,
referenser, informationssökning, disposition och forskningsetiska
principer. Utöver dessa vetenskapligt relaterade regler utgör språk-
riktighet ett betydande inslag.

Denna mening får utstå skarp kritik från forskningen om uppsatsskrivande
som hävdar att de instruktioner om hur skrivande går till som handledning-
ar erbjuder står i motsats till forskningsrön om skrivande.

Forskningen om uppsatsskrivande avvisar också påståendet om att stu-
denter uppvisar bristande språkfärdighet. Forskningen hävdar ett starkt
samband mellan förståelse av innehållet och förmåga att skriva om detta
innehåll. Om studenter skriver illa ska de inte skickas till skrivarstugan
utan de behöver få tillfälle att fördjupa sig i innehållet. Det starka samban-
det mellan innehåll och skrivförmåga innebär också att skrivande inte är en
förmåga som den enskilde har eller inte har utan det är en förmåga som
varierar med sammanhanget.

Från handledningarna formulerade jag också en mening om handled-
ningarnas roll i uppsatsskrivandet:

Böcker om uppsatsskrivande som vänder sig till breda målgrupper
och som innehåller information, arbetsinstruktioner och stöd, är ett
användbart komplement till annan litteratur, undervisning och hand-
ledning i samband med uppsatsskrivande.

När texterna i steg två gör upp med de regler som de visar saknar underlag
gör de också upp med handledningarna. Flera artiklar ger uttryck för att
handledningarna ger missledande råd till studenterna och jag har inte fun-
nit något stöd för att den typen av litteratur skulle kunna vara användbar.
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Jag anser att forskningen om uppsatsskrivande är övertygande på den
här punkten och det tycks inte finnas något stöd för att de regler som ställs
upp och de instruktioner som handledningarna ger om hur skrivande går
till fungerar. Att sätta sådana råd i händerna på studenter är då att lura dem
och den tänkta hjälpen kan i stället bli ett hinder för den student som tror
att hon gör fel eftersom hon inte gör så som det är sagt.

For many who have struggled to follow this advice, or felt guilty
when they could not, it is a revelation to learn that “good” writers
often discover what they know and think as they write, not before
(Nightingale 1988, s 278).

Forskning och utbildning
Handledningarnas meningar om uppsatsskrivande som forskning och ut-
bildning behandlar jag här tillsammans.

Att skriva uppsats är att forska. Likheten mellan uppsatsskrivande
och skrivande på andra utbildningsnivåer understryks i handled-
ningarna genom att likheten mellan vetenskapliga texter på olika
nivåer betonas. Det är dock uppsatsen som form och aktivitet men
inte som innehåll som beskrivs i handledningarna och formen hand-
lar till en del om att följa olika regler. Olika discipliners olika sätt att
bedriva forskning och teoretiska ställningstagandens inverkan på
skrivandet har en klart undanskymd roll i handledningarna. Skriv-
processen omnämns som en integrerad del av forskningen och
handledningarna ger instruktioner för hur arbetet ska fortskrida sam-
tidigt som forskningen endast är skissartat beskriven.

Uppsatsen som forskning är en tanke som finns med i alla de texter jag läst
i steg två, utom i den språkvetenskapliga forskningen, men den betyder
olika saker i handledningarna och i forskningen om skrivande och lärande.

Forskning är i handledningarna en fråga om form. De stora olikheterna
mellan olika discipliner framkommer inte utan beskrivningarna gäller en
ganska enhetlig vetenskap. I forskningen om uppsatsskrivande och lärande
är forskning en fråga om innehåll och skillnaderna mellan olika discipliner
och mellan samma ämne vid olika institutioner spelar en framträdande roll.

Handledningarna betonar likheterna mellan forskning på olika nivåer
medan forskningen om uppsatsskrivande och lärande betonar att studen-
terna är på väg in i ett vetenskapligt sammanhang. Forskningen drar inte
upp skiljelinjer mellan forskning på olika nivåer, men det är tydligt de be-
skriver lärare och forskare som inträtt i den forskningskontext som studen-
terna är på väg in i. Därmed betonas i forskningen att studenternas
forskningsaktivitet är en del av en utbildning – ”uppsatsskrivande som ut-
bildning i forskning och som forskning”. I handledningarna är däremot
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forskning och utbildning isärhållna – ”uppsatsskrivande som utbildning”
och ”uppsatsskrivande som forskning”, vilket blir ytterligare ett tecken på
handledningarnas kontextlösa sätt att beskriva skrivande.

Uppsatsskrivande är ett utbildningsmoment. Handledningarnas mål-
grupp är studenter som ska lära sig skriva uppsats och det är det
starkaste uttrycket för att uppsatser är ett utbildningsmoment. Dess-
utom innehåller flera handledningar textavsnitt om handledning,
opposition och bedömning. Handledning och bedömning beskrivs i
viss mån som aktiviteter som sker i en relation mellan den skrivande
studenten och andra människor; medstudenter och lärare. Fokus flyt-
tas delvis från uppsatsskrivandet till mötet med andra. Vikten av att
studenten bidrar till en fungerande arbetsrelation med handledaren
betonas, liksom vikten av att studenten under oppositioner uppträ-
der hänsynsfullt och korrekt både som respondent och opponent. I
några böcker framkommer att god handledning är en bristvara,
medan andra har en mer positiv syn på handledning. Handledning
som maktrelation finns omnämnt. Utöver detta finns även en rad
regler för studenten att följa avseende hur handledningen ska ge-
nomföras, vad som ska kontrolleras inför en opposition, och hur
den genomförs. Bedömningsfrågan behandlas vanligen i form av en
lista över bedömningskriterier som kan tjäna som mål för den skri-
vande att uppnå.

Enligt den sociokulturella forskning som jag redovisat är samspelet med
medstudenter och handledare en betydelsefull ingrediens i allt lärande. Även
i forskningen om lärande och uppsatsskrivande framträder organiserade
kontakter med andra som en viktig förutsättning för uppsatsens slutföran-
de. Detta finns också uttryckt i några av handledningarna och här finns
därmed en överensstämmelse. Värt att notera är dock att det är få handled-
ningar som över huvud taget nämner detta.

Ansvaret för skrivandet ligger i handledningarna på studenten och det är
i överensstämmelse med den fenomenografiska synen på lärande där det är
den studerande som ansvarar för sitt lärande. Inramningen av detta egna
ansvar skiljer sig dock helt vilket gör att det inte är samma sorts ansvar som
läggs på studenten. I forskningen om uppsatsskrivande och lärande fram-
hålls som en av de absolut viktigaste punkterna att institutionerna och lä-
rarna måste tillhandahålla goda villkor för skrivandet för att studenterna
ska ha möjlighet att lära. Motsvarande ansvar för institution och lärare
finns inte med i handledningarna utan det är oftare så att utbildningens
ansvar inte alls är omnämnt. Uppsatsskrivande beskrivs ofta i handled-
ningarna som en verksamhet där studenten sköter sig själv, med handbok-
ens hjälp, och institutionen träder in först när det är dags att bedöma upp-
satsen. Sådana beskrivningar står helt i motsättning till hur forskningen
hävdar att det bör vara. Rapporterna om uppsatsskrivande ger visst stöd
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för den dystra bild som handledningarna ger, men inte fullt ut. Enligt
handledningarna har studenterna i princip hela ansvaret för sitt skrivande,
medan forskningen om uppsatsskrivande ålägger institutionerna att till-
handa goda villkor inom vilka det är möjligt för studenten att ansvara för
sitt skrivande.

För övrigt handlar det, även i fråga om uppsatser som utbildning, om en
rad regler som studenterna ska följa – regler som inte har stöd i forskningen
om uppsatsskrivande. Dessutom ingår det i handledningarna en rad olika
bedömningskriterier. Dessa har, som fenomen, stöd i forskningen. Tydliga
kriterier och krav efterfrågas samstämmigt. Men kriterierna kritiseras av
forskningen för sin otydlighet då de ofta inte är begripliga för studenterna
bland annat eftersom de betyder olika saker i olika sammanhang. Kriterierna
i handledningarna är just av sådant slag som forskningen kritiserar.

Rapporterna om uppsatsskrivande fokuserar uppsatserna som utbildning
och där är uppsatser som forskning nedtonat. Innehållet i utbildningarna är
också nedtonat och det är utbildningens organisation som stöd för skri-
vande som lyfts fram.

Forskningen om uppsatsskrivande och den sociokulturella forskningen
står i detta fall varandra mycket nära. Båda fokuserar både utbildning och
forskning – studenterna ska lära sig skriva och forska och det innebär att de
ska lära sig att tänka och skriva så som forskare gör inom det aktuella
ämnet. Det sociokulturella betonar lite mer studenternas inträde i den kul-
tur eller diskurs som ämnet utgör, men det innebär ingen avgörande skill-
nad.

Handledningarnas meningar om uppsatser som utbildning och som forsk-
ning har ett så starkt samband med regelföljande att de får helt andra kon-
sekvenser än forskningens sätt att beskriva utbildning och forskning. I
handledningarna finns det rätt och fel sätt att göra det som ingår i uppsats-
skrivandet. I forskningen om uppsatsskrivande och i det sociokulturella
perspektivet framställs vetenskaperna som delvis outforskade fält och där-
med finns inget underlag för att ge fasta regler. Detta är delvis ett problem
eftersom det kan leda till otydliga kursmål och bedömningskriterier. I jäm-
förelse med handledningarnas säkra svar framstår dock det osäkra som i
linje med vad vetenskap är. Vetenskapen lär aldrig helt kunna beskrivas
eftersom den ständigt förändras och utvecklas och det är en poäng att det
är så. En statisk vetenskap vore inte längre vetenskap.

Vetenskapens föränderlighet medför att en önskan om att tydligt beskriva
hur varje vetenskap vetenskapar aldrig kan gå i uppfyllelse. Det som går att
beskriva bör beskrivas – det lär gagna både studenter och forskare. Men
någon heltäckande beskrivning får vi aldrig. Den önskan om tydliga be-
skrivningar av hur olika vetenskaper är och gör som uttrycks i forskningen
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om uppsatsskrivande framstår därmed inte som rimlig. Kanske delar dessa
forskare en dröm om att kunna återge vad som är rätt och fel, med
handledningarna? Drömmen är säkert sprungen ur en ambition att ge god
utbildning, men forskningsanknuten utbildning handlar om något förän-
derligt som aldrig kan fångas i en beskrivning.

Ramsden öppnar för denna föränderlighet i en av de sex principerna för
god undervisning. Jag citerar det jag skriver i kapitel 9:

Omsorg om studenterna och deras lärande: Denna princip handlar
om att låta studenterna se att det är möjligt att lära även om det
ibland är svårt. Att erkänna att man som lärare också känner öd-
mjukhet för det svåra och att man inte vet allt.

Han är ensam om denna hållning. Det sociokulturella perspektivet efterfrå-
gar inte tydliga beskrivningar men det öppnar inte heller för osäkerhet. Där
blir kunskap om disciplinens krav en fråga om disciplinens kultur – en kul-
tur som lärarna är delaktiga i och som studenterna inträder i. Huruvida
man efter inträdet fortfarande är osäker på vad som gäller framgår inte,
men det verkar snarare som att osäkerheten upphör.

Handledningarna som komplement
Den första mening som jag formulerar under läsningarna av handledninga-
rna rör handledningarna som komplement till annan undervisning. Jag kri-
tiserar den meningen redan i kapitel 2 eftersom jag finner att handledningar-
na formulerar sig i säkra ordalag om sådant som kan stå i motsättning till
det som utbildningarna kanske vill ifrågasätta eller göra annorlunda. Dess-
utom skriver handledningarna om utbildningarnas bidrag till studenternas
skrivande på ett sätt som antyder (och ibland snarast slår fast) att utbild-
ningarna brister och då lämnas studenterna att på egen hand, med handled-
ningens hjälp, slutföra uppsatsen.

Men handledningarna som komplement rymmer också en öppning för
utbildningar att använda dem och jag tror att de kan fylla en funktion.
Dock inte den funktion som kan utläsas ur de flesta handledningarna – att
utbildningen ska stödja deras innehåll och båda sträva åt samma beskriv-
ningar av hur uppsatser ska skrivas. Jag tror att om man i utbildning läser
dessa böcker på samma sätt som man läser andra – kritiskt granskande –
kan man i dem finna underlag för reflektion kring uppsatsskrivande.

I en utbildning planerad i enlighet med Ramsdens teori om lärande kan
handledningarna fylla en uppgift. Antingen kan man välja sådana böcker
som huvudsakligen överensstämmer med institutionens synsätt på forsk-
ning och skrivande och diskutera innebörden i texterna som en del i under-
visningen. Eller så kan man välja att läsa ett par böcker som skiljer sig åt
och med dem som underlag starta diskussionen. Det viktiga är dock att
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kursens mål är tydliga och att användningen av handledningarna fyller en
funktion i riktning mot det målet. Viktigt är också att fokus är på skri-
vandes innehåll – inte på regler och strategier i sig.

Däremot kan jag inte se att handledningarna kan fylla den komplement-
ära roll de säger sig ha utanför undervisningen. Råden är inte tillräckligt
underbyggda och de teoretiska ställningstagandena inte tillräckligt klar-
gjorda.

Uppsatsskrivande som förståelse i kontexten
Rapporterna handlar om vad studenterna behöver. Forskningen om upp-
satsskrivande handlar om vad lärarna ska göra. De kommer därför till upp-
satsskrivandet från olika håll, men de är i princip överens i sak. Det som
behövs är åtgärder i utbildningarna – det är inte brister i studenternas för-
måga som behöver åtgärdas utan uppsatsskrivandet behöver organiseras
bättre och tydligare. De överensstämmer inte i detalj i fråga om vilka åtgär-
der som krävs, men det finns inga motsättningar mellan rapporternas och
forskningens krav.

Forskningen om uppsatsskrivande betonar alltså, liksom rapporterna,
institutionens roll för studenternas skrivande. En stor skillnad är att forsk-
ningen om uppsatsskrivande anknyter till forskning om lärande, att den i
större utsträckning söker skillnader mellan ämnen och att den behandlar
ett bredare spektrum av infallsvinklar på uppsatsskrivande. Anknytningen
till forskning om lärande gör också att studenternas ansvar för sitt eget
lärande synliggörs. Institutionernas uppgifter betonas lika både i rappor-
terna och i forskningen om uppsatsskrivande, men att ansvaret för lärandet
och för uppsatsens slutförande ligger på studenten är en följd av att forsk-
ningen om uppsatsskrivande bygger på forskning om lärande.

Kritiken som forskningen om uppsatsskrivande riktar mot handled-
ningarnas råd är mycket skarp och forskningen rymmer också en något mer
underförstådd kritik mot handledningarnas syn på lärande. Min genom-
gång av både handledningar och forskning om uppsatsskrivande ger mig
inte anledning att ifrågasätta forskningens kritik.

Handledningarnas råd om hur studenterna ska göra när de skriver är
inte baserade i forskning om uppsatsskrivande eller forskning om lärande
och flera av råden motsägs dessutom direkt av forskningen. Det finns alltså
inga belägg för att skrivande går till så som handledningarna påstår. Inte
heller anknyter handledningarna till någon teori om lärande utan de tycks
primärt baserade på författarens erfarenheter som handledare.

Handledningarna förespråkar skrivtekniker som ska åtgärda brister hos
den individuella studenten. Forskningen om uppsatsskrivande visar att dessa
brister kanske inte existerar utan att det i stället handlar om brister i
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utbildningarna. Råden i handledningarna tycks vara baserade i en modell
där enbart studenternas egna kontextlösa skrivande beaktas. Jag har tidi-
gare i kapitlet visat hur forskningen om uppsatsskrivande placerar uppsats-
skrivandet både i ett forskningssammanhang och i ett utbildnings-
sammanhang. Den fenomenografiska forskningen förstärker ytterligare de
kontextuella faktorerna genom sitt hävdande av att studenternas uppfatt-
ningar av vad det innebär att lära – eller av vad det innebär att skriva upp-
sats – har betydelse för hur de gör. Sådana resonemang är frånvarande i
handledningarna.

Handledningarna tar upp att det finns olika krav och bestämmelser, men
dessas inverkan på lärandet och deras ursprung i disciplinära skillnader
omtalas inte. Det blir i stället en uppgift för studenten att ta reda på vad
som gäller. Därmed blir inte skillnaderna betydelsebärande – vilket jag be-
dömer att de är i forskningen om uppsatsskrivande. Där kan det aldrig
handla om att ta reda på vad som gäller utan där måste studenten förstå
vad vetenskap är och förstå att reglerna inte kan skiljas från sitt samman-
hang.

Fenomenografins hävdande att studenternas uppfattningar om vad en
uppgift innebär påverkar hur de ger sig i kast med den, bidrar här med
ytterligare en försvårande omständighet för handledningarna. Dels ger
handledningarna olämpliga råd till studenterna, men ännu mer allvarligt är
om studenterna får sin uppfattning om vad skrivande innebär från dessa
böcker eftersom det som där beskrivs är ett dekontextualiserat skrivande
där studentens språkförmåga och planering betonas i stället för en betoning
av skrivande som en integrerad del av lärande av ett innehåll – vilket är
forskningens beskrivning av skrivande.

Uppsatsskrivandets anknytning till en forskningskontext och en utbild-
ningskontext, som tydligt betonas i forskningen om uppsatsskrivande, med-
för att jag ifrågasätter rimligheten i uppsatshandledningarnas breda mål-
grupper. Många har, som jag visat i kapitel 2, synnerligen breda målgrupper
både i fråga om utbildningsnivå och ämne och mot bakgrund av hur forsk-
ningen om uppsatsskrivande beskriver disciplinära skillnader är det inte
möjligt att ge generella råd. Handledningarna beskriver därmed inte skri-
vandet i ett sammanhang, vilket enligt forskningen är ett krav.

Handledningarnas betygskriterier beskrivs utförligt men de blir i ljuset
av forskningen just sådana krav som forskningen visar inte blir begripliga
för studenterna. Innebörden i kraven är kontextberoende, och därmed är
det inte möjligt att ange krav i allmänhet utan att erbjuda den specifika
innebörd som det aktuella ämnet lägger i kraven.

Utbildningskrav och betygskriterier finns omnämnda i handledningarna,
i rapporterna och i forskningen om uppsatsskrivande. I samtliga dessa
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texttyper framställs kraven och betygskriterierna som viktiga markörer av
vad studenterna ska eftersträva, men i övrigt får de olika innebörd i de
olika texterna. I handledningarna är kriterierna något som studenten ska
uppnå. I rapporterna är det institutionernas skyldighet att tillhandahålla
tydliga kriterier eftersom dessa är en hjälp för studenterna i skrivandet. I
forskningen om uppsatsskrivande beskrivs tydliga krav och kriterier som
nödvändiga ingredienser i en utbildning som avser att stödja studenterna i
deras djupinriktade lärande av kursens innehåll. Enligt handledningarna
och rapporterna ska studenterna informeras om kraven. Enligt forskningen
om uppsatsskrivande ska studenterna förstå kraven.

God undervisning som förståelse
Jag har sedan tidigare, vilket jag skriver om i inledningen, tagit ställning för
att undervisning ska vara forskningsgrundad. I fråga om vikten av att stu-
denter vet vilka betygskriterier och andra krav som gäller blir det för mig
tydligt att en teori om lärande får betydelse för undervisningen. Det finns
en överensstämmelse i alla texter jag läst om att det är viktigt att studenter-
na känner till kraven. Forskningen om uppsatsskrivande ger, genom sin
forskningsförankring, en annan inramning åt frågan och lyfter den till en
fråga om studenternas möjligheter att förstå vad som krävs och att se det i
relation till kursens innehåll. Därmed bör kriterierna utgöra en del av un-
dervisningen om skrivande eftersom de rör både studenternas lärande och
den disciplinära kontext ur vilken de är sprungna. I handledningarna och i
rapporterna är kriterierna en fråga som studenterna ska informeras om –
vilket forskningen om uppsatsskrivande visar inte är tillräckligt. Informa-
tion räcker inte för att tydliggöra kriterierna utan det krävs att de blir till
föremål för fördjupad reflektion på samma sätt som annat kursinnehåll.

Att uppsatsskrivande innebär lärande är en grundläggande tanke i forsk-
ningen om uppsatsskrivande. En tanke som har sitt ursprung i den
fenomenografiska synen på lärande. I handledningarna finns också tanken
om uppsatsskrivande som lärande men då handlar det om att studenterna
ska lära sig att skriva uppsats. Uppsatsskrivande framställs inte som ett
tillfälle att lära något om ämnet, men det framskymtar en tanke om att
studenterna genom att skriva visar att de lärt sig något – uppsatsen som
produkt men inte som process. Likaså i rapporterna är det studenternas
möjligheter att slutföra en produkt snarare än tillfället till lärande som är
det viktiga.

I handledningarna beskrivs inte utbildningen utanför uppsatsen – upp-
satsen är ett separat och självständigt moment. I rapporterna efterfrågas
tidig start och förberedelse – kanske redan på A-nivå. I forskningen om
uppsatsskrivande och i Ramsdens teori om undervisning finns inget skrivet
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om tidig start eller förberedelse för skrivande eftersom hela utbildningen
handlar om att studenterna ska få tillfälle att lära sig ämnets sätt att tänka
och bedriva vetenskap. Därmed finns det inte något moment som är förbe-
redelse för andra moment utan allt är en del i en utbildning där ämnenas
diskurser formar forskningen, undervisningen och studenternas skrivande.
Studenterna blir under utbildningens gång alltmer kunniga i att göra så
som forskare i ämnet gör och skillnaderna mellan studenter och forskare
krymper med tiden.

Om uppsatserna integreras i hela utbildningen torde dramatiken kring
dem minska för studenterna genom att de inte skiljs ut som ett separat stort
och svårt moment. För institutionerna medför en integrering kanske ett
större mått av planering och arbete i alla kurser, men kanske mindre arbete
just i själva uppsatskursen. Den enkla lösningen att sätta en handbok i hän-
derna på studenterna eller att skicka dem till skrivarstugan, ser jag dock
inte som möjlig utan varje institution och ämne måste ta ansvaret för att
möjliggöra studenternas uppsatsskrivande som en del i ämnets större kon-
text.

Åter till den fråga jag avser att besvara i detta kapitel: Vad innebär god
undervisning i relation till uppsatsskrivande och i vilken mån kan uppsats-
handledningarna bidra till sådan undervisning?

Mina läsningar av olika texter om uppsatsskrivande leder till den preli-
minära slutsatsen att god undervisning har att göra med lärande och förstå-
else av innehåll, så som det framställs i de texter som fokuserar lärande och
inte skrivande. Eftersom handledningarna på många sätt avviker från de
meningar jag formulerar under läsningarna av dessa texter ser jag inte att
handledningarna självständigt kan bidra till god undervisning. Däremot är
det möjligt att de skulle kunna ingå som en del i utbildningarnas diskussio-
ner om uppsatsskrivande i syfte att klargöra vad uppsatsskrivande innebär
i det aktuella sammanhanget, och på så sätt kan de användas så att de
bidrar till god undervisning.
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STEG TRE

Vidgade kontexter

I avhandlingens båda första steg läser jag texter som tämligen direkt hand-
lar om uppsatsskrivande. I det första steget tar jag upp texter som vänder
sig till skrivande studenter. I det andra steget vidgar jag kontexten till olika
slags forskning om skrivande och lärande. Det tredje steget innebär en yt-
terligare vidgning av kontexten genom att jag nu läser texter som inte lika
direkt behandlar skrivande och lärande utan högskolans hela uppdrag.

Jag tror att det mest fruktbara sättet att diskutera uppsatsskrivande är
att kombinera de uppsatsfokuserade frågorna med mer allmänna perspek-
tiv på högre utbildning. Uppsatsskrivande bör diskuteras mot bakgrund av
forskning om uppsatsskrivande, lärande, ämneskontext, språkfilosofi, ve-
tenskapsteori, högskolans uppdrag, pedagogiska teorier och erfarenheter.
Avhandlingens tredje steg är därmed en kritik av handledningarna och av
några texter från steg två som jag finner alltför snäva. Men det betyder inte
att jag i steg tre tar upp frågor som i någon absolut mening är viktigare,
eftersom de vidgade resonemangen i steg tre blir alltför oprecisa om de inte
kombineras med de mer fokuserade frågorna. Jag vill hävda att diskussio-
ner, utvecklingsarbete och forskning omkring uppsatsskrivande har att ta
hänsyn till alla de tre nivåer som avspeglas i avhandlingens tre steg.

Några av de texter jag använder i steg två återkommer i steg tre eftersom
deras innehåll rör en vidare kontext. De tidigare stegen öppnar alltså även
för de frågor jag tar upp i steg tre men de ger inte tillräckligt underlag för
problematiseringar om de inte kompletteras med andra texter, vilket jag
här gör. De texter jag läser i steg tre handlar inte om några ovanliga eller
nya frågor utan det är vanligt förekommande frågor i pedagogisk och sam-
hällsvetenskaplig forskning. Det är dock inte vanligt att dessa resonemang
förs i anslutning till uppsatsskrivande där det mesta av forskningen rör sig
inom en snäv kontext där skrivande eller skrivande och lärande behandlas
tämligen isolerat från övergripande utbildningsresonemang.

Det finns många viktiga och intressanta resonemang att föra kring hög-
skolans uppdrag och det jag gör i detta steg blir mer exempel på några
frågor som kan vara värda att titta närmare på, än några uttömmande
resonemang. Det jag tar upp i kapitel 13 är primärt frågor som regleras i de
lagar som styr högskolans verksamhet och därmed frågor som med nöd-
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vändighet måste ingå i varje utbildningsdiskussion. I kapitel 14 tar jag upp
några teman som jag – och många med mig – finner angelägna att diskutera
i anslutning till utbildning. Jag vill påstå att det är frågor som måste finnas
med i en utbildningsdiskussion och jag sympatiserar med många av de tex-
ter jag refererar, men kapitlet ska inte läsas som mitt förslag till hur det
borde vara. Jag önskar snarare att läsaren ska fundera över hur dessa te-
man skulle gestalta sig utifrån det egna perspektivet och att de texter jag
refererar ska bidra med inspiration till sådana funderingar. I det sista kapit-
let låter jag mina pragmatiska ställningstaganden få genomslag.

I kapitel 13 formulerar jag meningar, jämför och söker konsekvenser på
likartat sätt som tidigare i avhandlingen. I kapitel 14 formulerar jag inga
meningar eftersom jag inte behandlar innehållet så uttömmande utan mer
ger exempel på frågor som jag anser bör diskuteras. Det sista kapitlet kan i
sin helhet förstås som min pragmatiska mening om uppsatsskrivande.
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KAPITEL 13

Uppsatsskrivande för alla eller bara för vissa –
Högskolans uppdrag

När högskolans uppdrag beskrivs i lagar och utredningar är ett genomgå-
ende tema att ingen får nekas tillträde till högskolan eller diskrimineras i
utbildningarna på grund av kön, ursprung eller funktionshinder. Dessutom
framhålls det som viktigt att högskolan kan rekrytera studenter från grup-
per som traditionellt inte söker sig dit. Det som eftersträvas är en högskola
för alla. När utbildningarnas innehåll beskrivs i lagen görs det framför allt
i termer av vetenskaplig grund och kritisk granskning. Dessa båda teman,
högskola för alla och kritiskt granskning, utgör också innehållet i det här
kapitlet.

Så snart vi närmar oss utbildningsfrågor så har vi också att ta ställning
till huruvida alla har lika möjligheter att delta, eller till frågan om på vilka
villkor alla deltar. De lagar som reglerar högskolan ger tydliga besked om
att diskriminering inte får ske och därför för jag mina resonemang i anknyt-
ning till aktuella lagar. Några av de texter jag läser i steg två tar upp kvinn-
liga och manliga studenters villkor, några få texter nämner etniskt ursprung
medan social bakgrund och funktionshinder knappast omnämns.

Marilyn Hammick och Sandra Acker (1998) gjorde en undersökning om
handledning där de intervjuade handledare. När de analyserade sitt mate-
rial så visade det sig att delar av resultatet bäst kunde förstås i anslutning
till genusforskning – detta hade dock aldrig varit en utgångspunkt för dem.
Jag har gjort en liknande erfarenhet som Hammick och Acker. Jag hade inte
för avsikt att skriva något om kön eller genus och uppsatsskrivande, och
länge förstod jag det jag läste som tecken på att det kanske inte finns så
mycket att säga om det – texterna bjuder knappast på några svar. Men just
detta att frågorna till största delen förblir obesvarade kan i sig vara intres-
sant. Tight (2003) fann i sin forskningsöversikt över högre utbildning flera
studier om olika typer av studenter (kön, nationalitet, distansstudenter, ål-
der etc) och han påpekar också att dessa inte har givit några entydiga resul-
tat. Det tycks finnas skillnader mellan olika grupper av studenter men det
är svårt att exakt fånga vari skillnaderna består.

Jag inleder kapitlet med att ta upp det asymmetriska förhållandet mellan
studenter och lärare vilket rör alla uppsatsskribenter och handledare. Där-
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efter skriver jag om kön, funktionshinder och etnisk kultur relaterat till
uppsatsskrivande. Jag avslutar kapitlet med ett avsnitt om högskolans upp-
drag utifrån högskolelagen.

Handledare och student – en asymmetrisk relation
Relationen mellan handledare och student är i en bemärkelse alltid en asym-
metrisk relation. Själva utbildningssituationen innebär att studenten ska
bedömas av läraren vilket bidrar till asymmetrin. Studenten befinner sig
dessutom på en lägre utbildningsnivå och står, åtminstone i någon mån, i
ett beroendeförhållande till handledaren. Detta behöver dock inte nödvän-
digtvis medföra att mötet mellan student och handledare uppfattas som ett
ojämlikt möte.

I nära anslutning till mitt avhandlingsområde finns frågorna om hand-
ledning av uppsatser. Handledning utgör i sig ett eget forskningsområde
som är för stort för avhandlingen men jag kan ändå inte helt förbigå
handledningsfrågan eftersom mötet mellan handledare och student är vik-
tigt för uppsatsskrivandet. I handledningen möts ofta lärare och student
enskilt eller i mindre grupper, vilket avviker från hur det brukar vara i an-
dra kurser.

Barbara Read, Becky Francis och Jocelyn Robson (2001) påpekar att det
ojämna maktförhållandet mellan lärare och studenter beforskats i liten ut-
sträckning. De behandlar frågan ur två olika perspektiv. Dels som en fråga
om att studenterna alltid skriver för dem som kan mer vilket innebär en
konflikt i och med att den akademiska stilen kräver att skribenten formule-
rar sig med viss auktoritet. Dels som en fråga om att studenterna vet att de
blir bedömda vilket kan påverka vad de väljer att skriva.

First, the difference in status and possession of knowledge between
student and established academics can lead many students to feel
that their opinion is worthless and should not therefore be articulated,
even though they know that this will enable them to attain a better
grade. Second, a significant proportion of students hold back from
presenting their opinions or views because they do not trust that
they will be assessed objectively by the tutor. Rather than risk
receiving a lower grade, they will pragmatically determine which
views will be favoured by each marker and present these views as
their own voice (Read, Francis & Robson 2001, s 397).

Read, Francis och Robson skriver att det inom samhällsvetenskapliga och
humanistiska ämnen är viktigt att studenten låter sin egen röst bli hörd.1

Vetenskapligt skrivande inom dessa vetenskapsområden handlar om att,
med utgångspunkt i de refererade texterna, argumentera för något nytt.
Denna egna argumentation kräver av skribenten att hon vet när det passar
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med djärva formuleringar och när det krävs större försiktighet. Att tala
med egen röst handlar både om att kunna stilen och att ha tillräckligt mod
att tänka nytt och kanske kritisera etablerade forskare. Brist på eget tän-
kande leder till återberättande av fakta och det ger lägre betyg. Eget tän-
kande som inte är tillräckligt underbyggt är inte heller accepterat. Studen-
ten måste finna den goda balansen mellan självständigt tänkande och käl-
lornas stöd.

Therefore, students must use assertive language, but they must not
be too assertive, and must build on supporting arguments or evidence.
Moreover, the high value placed by academia on “objective”, rational
argument rather than emotional subjectivity … necessitates the
inclusion and critical evaluation of opposing viewpoints, another fea-
ture of argument specific to academic writing. The consideration of
the validity of other views, and an acknowledgement of the
impossibility of “absolute” knowledge, also leads to assertions that
are qualified by a degree of caution not found in other writing styles,
and demonstrated by the frequent usage of linguistic constructions
such as “it can be suggested that”, “it could be argued that” etc
(Read, Francis & Robson 2001, s 389–390).

Read, Francis och Robson anknyter till Pierre Bourdieu i sina resonemang
och beskriver detta som att akademikerna har ett kulturellt och socialt ka-
pital som studenterna saknar och ändå krävs av dem att de skriver som om
de hade detta kapital. Detta skapar hos studenterna en osäkerhet kring det
egna skrivandet.

När man för in maktaspekter i en diskussion om handledning visar det,
enligt författarna, att det resonemang som Hounsell (1984/1986) för – upp-
satsen som diskussion, synpunkt eller återgivning – inte täcker den möjliga
variationen. Uppfattningen ”uppsats som diskussion”, som är den önskade
i Hounsells beskrivning, kan ur ett maktperspektiv förstås som en ytstrategi
om studenten har förstått att ”spelet” går ut på att argumentera och gör det
utan att eftersträva en djupare förståelse av innehållet i de texter som stude-
ras.

Om jag applicerar det som Read, Francis och Robson skriver om asym-
metri på de båda skrivstrategierna kunskapsrefererande och kunskapsan-
vändande, vilka i den språkvetenskapliga skrivforskningen framställs som
strategier som återspeglar den enskilda studentens förmåga att skriva (se
kapitel 11), ser jag ett konkurrerande sätt att förstå strategierna. Studenter
kan välja strategi som ett sätt att träda fram eller för att dölja sina egna
ståndpunkter i en asymmetrisk relation där de inte vill eller vågar bli kända.
Den till synes neutrala beskrivningen av studenters kunskap framstår i en
sådan jämförelse som blind för maktfrågor. Å andra sidan kan det kanske
också förekomma att studenter inte har fått syn på att de förväntas an-
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vända sin kunskap i skrivandet och då innebär en makttolkning en över-
tolkning.

Johan Näslund (1999) tar upp olika faktorer som har betydelse för rela-
tionen mellan handledare och student och där återfinns sådant som rör
maktförhållanden och asymmetri. Read, Francis och Robson behandlar
asymmetrin som primärt relaterad till innehållet i de texter studenterna skri-
ver. Näslund visar hur asymmetrin kommer till yttryck i olika olika organi-
satoriska arrangemang kring uppsatsskrivandet.

De politiska frågorna handlar om makten i handledningsrelationen
och hur den fördelas mellan institutionen, examinatorn, handleda-
ren och studenten.

• Vem betygsätter?

• Vem bestämmer om formalia, skrivsätt, etc?

• Vem bestämmer om vilka metoder som får användas?

• Vilken frihet har studenten/handledaren?

• Vem bestämmer när, var, hur handledningen ska genomföras?

• Vem utser och varför utses handledaren (Näslund 1999, s 26)?

Näslund pekar därmed ut några vanliga inslag i uppsatskursen och påpekar
att dessa är uttryck för att det inte råder ett jämlikt förhållande mellan
lärare och student utan att det finns en rad moment där makt utövas.

Per Lauvås och Gunnar Handal (1998) frågar i sin studie efter vilken typ
av relation som finns mellan handledare och student. Deras resultat visar
att det är en asymmetrisk relation, som trots ojämlikheten har drag av kol-
legialitet och vänskap. Det är de innehållsliga frågorna kring uppsatsen och
ämnet som står i fokus under handledningen även om vissa handledare och
studenter också vinnlägger sig om att mötena ska vara personliga.

Asymmetrin i handledningen rör främst en asymmetri i kunskap och er-
farenhet i det aktuella ämnet. Handledaren kan mer och studenten förlitar
sig på detta som en garanti för kvaliteten i det egna arbetet. Någon handle-
dare uttrycker att studenten kan mer om just det speciella fokus som upp-
satsen har, men studenten uppfattar sig ändå inte som experten. Det är
möjligt att studenten upplever sig ha en smal kunskap och sakna handleda-
rens bredare kunskap och att det då bidrar till att hon inte upplever sig som
kunnig.2 Jag kan inte utläsa att det skulle handla om någon asymmetri avse-
ende personligt värde. Många studenter upplever dock, åtminstone i någon
fas av arbetet, en känsla av otillräcklighet. Den känslan är inte knuten till
att studenter upplever sig mindre kunnig än sin handledare utan det är ett
ifrågasättande av deras förmåga att klara uppgiften. Här kan handledaren
spela en roll som inspiratör och uppmuntrare, men det är en roll som inte
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utövas så ofta, enligt Lauvås och Handal. Det skulle kunna vara en följd av
det är ämnet snarare än det personliga som står i fokus i handledningen.

Roland Persson (1999) skriver om forskarstuderandes och forskarhand-
ledares förväntningar på handledning. Han skriver om handledaren som
mentor och beskriver funktionen som en person som står vid studentens
sida i med- och motgång, beredd att stödja både genom sin kunskap och
genom att finnas till hands. Relationen fungerar bäst när båda parter upp-
lever att de lär sig något och därigenom är det en delvis, men inte helt,
symmetrisk relation som beskrivs. Perssons beskrivning av handledaren
skiljer sig från Lauvås och Handals (1998) beskrivning där asymmetrin be-
tonas starkare.

Gunnar Andersson och Anders Persson (2002) redovisar ytterligare ett
sätt att beskriva relationen mellan handledare och student och det handlar
om relationen i en grupphandledningssituation.

Förhållandet mellan handledare och studentgrupp är också ett makt-
förhållande. Vi tror att den makt som handledaren utövar, kan ut-
göra en positiv kraft som kan användas till att skapa ett klimat som
är utvecklande för hela gruppen och dess medlemmar. Vi tror också
att en positiv process samtidigt är maktbegränsande för handleda-
ren, dvs. om gruppens medlemmar samarbetar med varandra kan de
också utgöra stöd för varandra och därigenom i olika situationer
utgöra en nödvändig motmakt: öva inflytande över samtalsrummet,
reglerna för samtalet, ställa krav på förändring etc. På så sätt kan
gruppmedlemmarna utmana handledaren både till form och inne-
håll och handledaren stimuleras härigenom till en större ansträng-
ning, bättre uppmärksamhet och en mera processinriktad arbetsin-
sats. […] Maktskillnaden mellan handledare och student präglar den
traditionella handledarrelationen, vilket kanske syns mest när hand-
ledningen är dålig. Grupphandledningen antar kursformat och gör
att studenten både kan gömma sig i och få stöd av gruppen. Hand-
ledaren kan också utnyttja gruppen i sin handledning (Andersson &
Persson 2002, s 36, 63).

Det råder överensstämmelse om att förhållandet mellan lärare och student
är ett asymmetriskt förhållande, vilket blir synligt som en fråga om innehåll
(Read, Francis & Robson 2001), organisation (Näslund 1999) och relation
(Lauvås & Handal 1998, Persson 1999, Andersson & Persson 2002). Upp-
fattningarna om vad asymmetrin betyder för handledningen går dock isär.
Några forskare beskriver denna asymmetri som en ojämlikhet där handle-
daren har makt över situationen. Andra betonar i stället att det är just olik-
heten mellan handledare och student som är förutsättningen för att handle-
daren ska kunna bidra till studentens lärande. Åter andra betonar ömsesi-
digheten i handledningen och tonar ned betydelsen av skillnaderna.
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Mening
• Handledare och student har olika roller i utbildningssituationen och

dessa kan beskrivas som asymmetriska, vilket då får stå som beteck-
ning just för olikheten. Handledaren, eller institutionen, anger ramar
och regler och själva handledningen kan bidra till eller försvåra stu-
dentens skrivande.

Jämförelser och konsekvenser
Både forskningen om handledning och uppsatshandledningarna visar på
den asymmetri som finns i förhållandet mellan handledare och studenter
och pekar på både positiva och negativa möjliga konsekvenser av densam-
ma. Grupphandledningen som ett tillfälle för lärande för alla, även handle-
daren, framhålls av Trost (1998/2002). Widerberg (1994/1995) är den hand-
ledning som antar den mest kritiska ståndpunkten i fråga om handledning-
ens möjligheter att bidra till studenternas skrivande och hon skriver att det
är ovanligt med god handledning. Dock lyfter hon explicit möjligheten för
studenten att dra nytta av ojämlikheten mellan handledare och student.
Lindholm (1999) skriver om handledning som en situation där makt kan
utövas och han påminner om att handledaren har flera maktmedel till sitt
förfogande och kan ställa krav på vad studenten ska göra och att denna
maktutövning kan påverka relationen negativt.

Brister i handledning tas i handledningarna upp som ett problem som
kan överkommas genom vissa handlingsstrategier – inte som ett uttryck för
ojämlik maktfördelning mellan olika aktörer i ett utbildningssammanhang,
vilket är den primära tolkningen i de texter om handledning som jag läser.
De organisatoriska frågornas betydelse som faktor i det asymmetriska för-
hållandet mellan handledare och student (Näslund 1999) omtalas därmed
inte.

Jag har, åtminstone indirekt, framhållit det positiva i att vissa av de tex-
ter jag läser i steg två lägger ansvaret för skrivandet hos institutionerna i
stället för att se studenternas förmåga som primär källa för lyckande och
misslyckande. När jag skriver om handledning blir det tydligt att institutio-
nernas ansvar för att organisera skrivandet medför att de också har makt
över de ramar och regler som ska gälla. Detta utgör troligen en positiv
faktor för studenternas möjligheter att slutföra uppsatsen, men det rymmer
också ett problem om studenterna tvingas in i ett system som de inte kan
påverka.

När handledningarna tar upp handledning är det en fråga om en process,
vilket skiljer sig från hur de skriver om de övriga frågor de tar upp, där
produkten är viktigare. Denna betoning av processen påminner ganska
mycket om det som framkommer i forskningen om handledning. Den öm-
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sesidiga glädjen i att lära tillsammans liksom målet att båda parter ska lära
något i handledningen finns med både i forskningen och i handledningarna.

Jag återkommer alltså till att handledning är ett område där uppsats-
handledningarna uppvisar ett innehåll som delvis avviker från resten av
innehållet (kapitel 5). Uppsatshandledningarna tar upp regelföljande även i
anslutning till handledning, men det är nedtonat och i stället förs resone-
mang kring vad handledning är och kan vara. Det är dock endast ett fåtal
av uppsatshandledningarna som alls tar upp frågan om handledning.

I uppsatshandledningarna uttrycks en förhoppning om att de ska utgöra
stöd för studenterna (kapitel 2) vilket jag förstår som att böckerna söker
fylla en roll som inspiratör och uppmuntrare, en roll som Lauvås och Han-
dal påpekar sällan utövas i handledning. Ramsden framhåller lärarnas om-
sorg om studenterna och deras lärande som en princip för god undervisning
(kapitel 9), vilket är en variant på samma tema. Uppsatshandledningarna
tar alltså upp en fråga som troligen är väsentlig för de skrivande studen-
terna och som kanske inte får tillräckligt utrymme i utbildningar.

Asymmetrins betydelse för hur studenterna formar innehållet i det de
skriver finns inte omnämnt i uppsatshandledningarna. Inte heller hur det
kan begränsa studenternas vilja och möjligheter att på allvar ge sig i kast
med uppsatsen (Read, Francis & Robson 2001).

Att asymmetrin kan utnyttjas, kanske allra bäst genom grupp-
handledning, för att hjälpa och stödja studenterna i skrivandet, omnämns,
som sagt i en handledning. Samtliga texter som tar upp handledning kan
förstås som ett förespråkande av att lärare aktivt reflekterar över
handledningssituationen för att förbättra den. Målet är att lärarnas större
kunskap och erfarenhet ska utgöra ett stöd för studenternas skrivande, alltså
att asymmetrin utnyttjas som en positiv möjlighet.

Lagstadgad likabehandling
Både Högskolelagen och Lagen om likabehandling av studenter i högsko-
lan förbjuder diskriminering ”på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktions-
hinder”.3 Lagarna påbjuder dessutom att högskolan ”aktivt [ska] främja
lika rättigheter” och verka för en breddad rekrytering.4

Antalet högskolestudenter har ökat kraftigt under 1990-talet och reger-
ingen har som mål en fortsatt ökning (SOU 2001:13, Prop 2001/2002:15).
Dessutom uppmärksammas att förändringar i arbetsliv och samhälle med-
för krav på förändringar i högskoleutbildningarna. Mot den bakgrunden
tillsatte regeringen en utredning med uppgift att undersöka högskolans verk-
samhet i relation till det ökade studentantalet och samhällsförändringarna.
I utredningar och propositioner framställs detta som en önskad utveckling
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mot etnisk och social mångfald vilken ställer nya krav på högskolan. Utred-
ningen kan sägas handla om att kartlägga dessa krav och att söka efter
befintliga och nya sätt att hantera dem.5 Utredningen fick titeln Nya villkor
för lärandet i den högre utbildningen (SOU 2001:13) och jag behandlar tre
av de nya villkor som där lyfts fram.

• Jämställdhet och genusperspektiv.

• Mångfald i högskolan.

• Studenter med funktionshinder.

De nya villkor som gäller är alltså nya villkor för hur högskolan ska utfor-
mas för att erbjuda utbildningar som passar för alla vilket innebär att grup-
per av människor som kan tänkas ha särskilda behov ska tas väl emot.
Social och etnisk bakgrund, kön och funktionshinder är de faktorer som
nämns. Religion och sexuell läggning tas inte upp i de texter jag läser.

Frågan om mångfald tas upp i den redan nämnda utredningen (SOU
2001:13), i Mångfaldsutredningen (SOU 2000:47) och i den proposition
som baseras bland annat på båda dessa utredningar (Prop 2001/2002:15).
Dessa tre texter fokuserar snarare frågan om tillträde till högskolan än stu-
denternas möjligheter att slutföra utbildningen, även om Mångfaldsut-
redningen även nämner något om utbildningarnas innehåll.

Kvinnor och män
När utredningen Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (SOU
2001:13) uttalar sig om jämställdhetsaspekten lyfts framför allt den ojäm-
na könsfördelning som råder i flera utbildningar fram och det konstateras
att de insatser som görs för att motverka detta bör fortsätta. Utredningen
kommenterar att genus och studier är ett område som behöver beforskas
ytterligare och att det i dagsläget inte finns underlag för några rekommen-
dationer för hur utbildningar ska utformas för att passa båda könen. Dock
nämns behovet av förebilder och utredarna efterfrågar lärare av det under-
representerade könet i utbildningarna.

I två rapporter redovisas resultaten från en undersökning om manliga
och kvinnliga studenter vid Uppsala universitet. Studien startade i en und-
ran kring varför det fanns allt färre kvinnliga studenter på högre nivåer och
resultatet framgår av rapporternas titlar: Lika men ändå olika (Lundmark,
Edvardsson & Strömberg 1998) och Mest lika – delvis olika (Lundmark,
Strömberg & Wiiand 1999). Män och kvinnor har enligt dessa undersök-
ningar en tämligen likartad upplevelse av universitetsstudier men de skiljer
sig åt på några punkter. Kvinnor har lägre uppskattning av sin egen för-
måga (vilket också visas av Read, Francis & Robson 2001) och upplever
mer stress och högre krav. Kvinnor upplever en större diskrepans mellan
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hur institutionsklimatet borde vara och hur det är (stelt och hierarkiskt).
Kvinnor tycks ibland prioritera annat än studierna och kan välja ”livet” i
stället för forskarutbildning. Både män och kvinnor efterfrågar fler kvinn-
liga lärare och förebilder.

Agnes Börjeson och Petra Mayer (1997) ger en mer dyster bild av uppsats-
skrivandet än vad flertalet andra rapporter gör. De har ett uttalat genus-
perspektiv och i deras rapport finner jag den mest nedslående beskrivningen
av hur kvinnliga studenter uppfattar sin studiesituation. Skrivande av C-
uppsatser ses som en betydelsefull del i utbildningen både av författarna
och av informanterna. Studien påvisar skillnader mellan könen och resulta-
tet visar att kvinnliga studenter upplever problem kring skrivandet, pro-
blem som inte i första hand handlar om att skriva ett större arbete, utan
snarare om en upplevelse av ”att de inte är tagna på allvar som studenter
och definitivt inte som producenter av vetenskap” (Börjeson & Mayer 1997,
s 62). Ämnesvalet är mer problematiskt för de kvinnliga informanterna som
i flera fall känner sig styrda till ämnen eller områden som egentligen inte
intresserar dem. De är också mer kritiska till vad de uppfattar som C-
uppsatsens starka drag av forskarförberedelse. För männen är det själva
skrivandet som är den största svårigheten.

Informanterna menade att det är under själva processen med att
skriva en uppsats som man lär sig någonting och att man under denna
process lämnas helt och hållet åt sig själv. Däremot verkar det som
om institutionerna endast är intresserade av att uppsatserna blir klara
i tid. Inte helt förunderligt upplevde många av informanterna upp-
satsarbetet som svårt och ett nästan meningslöst slöseri med tid och
energi (Börjeson & Meyer 1997, s 84).

Rapporten Läskiga uppsatser visar snarast på ett motsatt resultat:

Tre av fyra av de studenter som skrivit klart uppsatsen är nöjda med
resultatet. Kvinnorna är något mer nöjda med resultatet än männen.
Studerande på institutioner med hög genomströmning är mer nöjda
än studenter på institutioner med låg genomströmning (Stockholms
universitets studentkår 1999, s 26).

De som avslutat är, enligt denna rapport, oftast nöjda med sin uppsats. Av
de rapporter jag läser i kapitel 6 framkommer att studenter snabbare slut-
för uppsatserna när institutionen förutsätter att de ska bli klara inom ter-
minen. Bland andra Curt Löfgren och Henry Ohlson (1999) påpekar att
uppsatserna i högre grad blir klara när ventileringarna koncentreras till
terminsslutet. Institutionernas intresse av att uppsatser slutförs beskrivs allt-
så av Löfgren och Ohlson som en positiv faktor medan Börjeson och Meyer
beskriver det i negativa termer.
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Här står två motsatta beskrivningar mot varandra. En beskrivning där
studenterna upplever uppsatsen som meningslös och där det mest är insti-
tutionen som intresserar sig för att de ska bli klara; en beskrivning där
institutionen framställs som problemet genom att den representerar en ord-
ning där vissa studenter – de kvinnliga – per definition är ”de andra” som
inte har en egen plats. En annan beskrivning där studenterna är nöjda med
sina uppsatser och där kvinnorna till och med är lite mer nöjda än männen;
en beskrivning där institutionen genom lämpligt ställda krav stöder studen-
terna och bidrar till att de kan slutföra uppsatsen.

Andra prioriteringar
Löfgren och Ohlsson (1999) söker i sin undersökning svar på vad som av-
gör när studenter skriver klart sina C- och D-uppsatser. Rapporten baseras
på siffror från de ekonomiska institutionerna vid Uppsala och Umeå uni-
versitet. I studien ställs prioriteringar (preferences) och förmåga (ability)
mot varandra och de står för två olika förklaringar till studieframgång.
Studenternas förmåga att klara av uppsatsskrivandet mäts framför allt ge-
nom jämförelse med tidigare studieresultat. Löfgren och Ohlsson har fun-
nit att studenter med goda studieresultat i tidigare studier slutför sina C-
uppsatser i något högre grad än studenter med sämre studieresultat – de
påpekar dock att sambandet är svagt. Prioriteringar handlar om viljan att
slutföra och om de val studenten gör. Icke avslutade studier kan alltså bero
antingen på att studenterna inte klarar av studierna eller på att de priorite-
rat annat. Löfgren och Ohlsson har då funnit en svag tendens till att kvin-
nor tar längre tid på sig för att slutföra uppsatsen och att det inte beror på
bristande förmåga utan på att de prioriterar annat.

Att kvinnorna i Löfgrens och Ohlssons rapport prioriterar annat än stu-
dierna kan förstås som att de gör självständiga val och inte låter sig styras
av andras förväntningar. Men med Börjeson och Mayer (1997) är det också
möjligt att förstå prioriteringen som ett tecken på att kvinnor inte vill (eller
kan) anpassa sig till den förhärskande normen eftersom priset är för högt:

Till skillnad från manliga studenter har kvinnliga studenter en mycket
liten chans att få sin verklighet verifierad och accepterad som ”verk-
lig”. De är ständigt underordnade en manlig definition av verklighe-
ten. Detta innebär att de för att klara sig inom systemet måste an-
passa sig till en manligt definierad norm. Få av våra kvinnliga
informanter ansåg att detta var värt besväret (Börjeson & Meyer
1997, s 80).
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Kvinnor och språk
Francis, Robson och Read (2001) har undersökt om könsskillnader i språk-
användning kan vara en förklaring till att manliga studenter oftare än kvinn-
liga får det högsta betyget vid brittiska universitet.

The main finding of this research has been that there is far more
similarity than difference according to gender in history students’
writing style. The extent of this similarity was surprising, particularly
concerning tentative writing, where evidence from the literature
would have suggested gender difference to be more marked (Francis,
Robson & Read 2001, s 324).

De har dock sett vissa skillnader i mäns och kvinnors språk såtillvida att
kvinnor oftare använder vissa språkliga strategier och män andra. Båda
könen använder samma strategier, men med små variationer i frekvens. För-
fattarna avslutar sin rapport utan egentliga slutsatser men med ett konsta-
terande att det behövs mer forskning kring skrivande och genus.

Kvinnor och män i handledningssituationen
Några rapporter tar upp handledning och kön. Resultaten är knapphändi-
ga och de ger ingen samlad bild av eventuella könsskillnader i handledning-
en.

Persson (1999, s 40–41) refererar en undersökning kring mentorskap i
arbetslivet där det framkommer att män och kvinnor har skilda uppfatt-
ningar om vad som är viktigt hos en mentor. Kvinnorna önskar att en men-
tor ska vara ”uppmuntrande, lovordande”. Männen önskar att mentorn är
”skicklig, expert”. Lite längre ner i listan har även männen med att de öns-
kar uppmuntran, men deras kategori heter ”uppmuntran, pådrivande”.
Persson påpekar att dessa skillnader inte blir synliga på individnivå utan
först i större sammanställningar.

I Läskiga uppsatser (Stockholms universitets studentkår 1999) framkom-
mer att det finns en skillnad i hur kvinnliga och manliga studenter har upp-
fattat handledningen. I vissa fall har det varit svårt eller omöjligt att få
kontakt med handledaren och då finns det ingen skillnad i missnöje mellan
könen, men i de fall då handledning har ägt rum är kvinnorna oftare miss-
nöjda.

Lauvås och Handal (1998) konstaterar i sin undersökning att det inte
går att se några skillnader mellan könen i fråga om hur de upplever hand-
ledningen: som jämlik eller inte och som huvudsakligen en ämnesmässig
eller personlig relation. När handledare och student är av samma kön och
åldersskillnaden är liten tycks dock förutsättningarna för en mer jämlik
relation vara större. Flera kvinnor (både handledare och studenter) uttrycker
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att det är bra ur jämlikhetssynpunkt att en kvinna handleder en kvinna
medan männen inte direkt uttalar sig om könets betydelse.

Uppfattningen att det är bra när en kvinna handleder en kvinna återfinns
också i de båda Uppsalastudierna (Lundmark, Edvardsson & Strömberg
1998, Lundmark, Strömberg & Wiiand 1999). Undersökningarna visar
dock inte att det faktiskt blir en mer symmetrisk relation när en kvinna
handleder en kvinna – förutom det försiktiga konstaterande som Lauvås
och Handal gör att lika kön i kombination med lika ålder tycks främja en
mer jämlik relation. Det gäller i så fall även när det handlar om två män,
men gäller inte om det är två kvinnor med stor åldersskillnad. Hållbarheten
i uppfattningen att konstellationen kvinna–kvinna är bra borde alltså när-
mare undersökas. Jag ser snarast en risk att man med en medveten köns-
uppdelning skapar en situation där två separata utbildningskulturer utveck-
las i varje ämne, en kvinnlig och en manlig kultur, och jag ifrågasätter att
det skulle gagna någon.

I ett par rapporter påpekas att ett sätt att stödja kvinnliga studenter kan
vara att sträva efter att de i högre utsträckning får möta kvinnliga lärare
och då inte bara som handledare. Synpunkten att utbildningarna borde
stötta kvinnor har förts fram även i andra sammanhang men Read, Francis
& Robson (2001) avvisar den och efterfrågar i stället forskning som utma-
nar det system som skapar denna ojämlikhet. De ser att det vore önskvärt
att den dominerande diskursen som hävdar individ och tävlan ersätts av en
diskurs där samarbete och stöd premieras.

Oklart om könsskillnader
I fråga om handledning och kön är rapporterna vaga och de ger knappast
uttryck för något som kan kallas en mening om uppsatsskrivande. Det tycks
i några rapporter tas för givet att det finns könsskillnader och att de är av
betydelse, men det finns knappast några resultat som stöder den slutsatsen.

Jag inleder denna text om uppsatsskrivande och kön med att påpeka att
utredningen Nya villkor (SOU 2001:13) konstaterar att det inte finns un-
derlag för några rekommendationer kring hur utbildningar ska utformas
för att passa båda könen. Inte heller jag har funnit något sådant underlag.
Frågan om vilka skillnader som finns står obesvarad och därmed kan inte
heller någon lösning presenteras.

Mångfald och funktionshinder
Jag sammanför här frågorna om mångfald och funktionshinder under en
rubrik. Det ska inte förstås som att jag på ett allmänt sätt betraktar dem
som delar av samma fråga. Jag har valt denna disposition som en följd av
att utredningarna betonar vikten av att alla studenter behärskar svenska
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språket och av deras antagande att invandrade och vissa funktionshindrade
studenter har större språkliga svårigheter än merparten av studenterna. Ur
en språklig aspekt görs därför mångfald och funktionshinder till samma
fråga och språket är också en fråga som i andra sammanhang lyfts när
studenternas uppsatsskrivande fokuseras.

Mångfald
Mångfald är i de två utredningar som behandlar frågan (SOU 2000:47,
SOU 2001:13) ett honnörsord som står för en önskan om att människor
från studieovana miljöer och människor med annan kulturell bakgrund i
högre grad än hittills ska söka sig till högskolan och att verksamheten ska
vara så utformad att dessa ”nya” studentgrupper ska känna sig hemma-
stadda där. Andelen studenter med utländsk bakgrund är ungefär lika stor
som andelen i befolkningen i stort men representationen från olika länder
är ojämn. Det tycks vara så att människor från studievana miljöer oftare
söker sig till högre utbildning oavsett vilken nationell bakgrund de har med-
an det är ett större steg för dem som kommer från studieovana miljöer.

Språkfrågan är viktig i båda dessa utredningar och de påpekar att stude-
rande måste ha goda kunskaper i svenska för att klara högskolestudierna. I
sammanhanget refereras även en högskoleverksrapport (Högskoleverket
2000) som betonar vikten av att studenter med annan etnisk bakgrund har
gedigna språkkunskaper. Kulturella skillnader nämns också men språket
lyfts som den viktigaste aspekten. Inget sägs dock om i vilken grad bris-
tande språkkunskaper är ett hinder för mångfaldsstudenterna att slutföra
sina studier.

Rent allmänt kan dock sägas att vad gäller skevheter i student-
rekryteringen förefaller social bakgrund ha större betydelse än ut-
ländsk bakgrund. Det kan däremot finnas annat som gör att studen-
ter med utländsk bakgrund har svårigheter att tillgodogöra sig studi-
erna, t.ex. språksvårigheter (SOU 2000:47, s 60).

Börjeson och Meyer problematiserar betydelsen av studenternas sociala
ursprung för mötet med den akademiska kulturen. De lyfter inte specifikt
språkfrågan och de är (bland de texter jag läst) ensamma om att problema-
tisera frågan om social kultur.

Genussystemet är dock inte det enda som reproduceras i den akade-
miska kulturen. Universitetet har en icke uttalad medelklassnorm som
även den kräver en anpassning. Studenter från hem utan utbildnings-
tradition befinner sig även de utanför det ”akademiska rummet” och
måste därför byta ut sin verklighet mot den accepterade bilden av
verkligheten (Börjeson & Meyer 1997, s 82).
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När Nightingale (1988) tar upp frågan om etniskt ursprung betonar hon
inte språkfrågan utan nämner skribentens etniska kultur som en faktor som
innehållsligt kan påverka skrivandet. Hon påpekar att exempelvis begrep-
pet logik har olika innebörd i olika kulturer – vilket kan medföra att det
som framstår som logiskt i en kultur verkar ologiskt i en annan. Även Houn-
sell (1988) påpekar kulturella variationer i uppfattningar om vad en upp-
sats är. Han skriver att en hegeliansk uppbyggnad med tes, antites och syn-
tes är ett vanligt argumentationssätt i Frankrike medan argumentationen i
Kina (åtminstone tidigare) tog formen av en konfuciansk form med åtta
stycken skrivna efter en särskild modell. Sådana skillnader får naturligtvis
stor betydelse för hur uppsatser bedöms och för studenternas möjligheter
att förstå vad som krävs. Den här typen av skillnader är svåra att beskriva
eftersom de kräver en analys av innehåll och när man finner dem krävs en
avvägning av vilka variationer som kan inordnas i den aktuella kontexten.
Språkliga misstag är lättare att upptäcka, påpeka och åtgärda, men kanske
blir det enbart åtgärder på ytan.6

Det är inte rimligt att alla lärare ska sätta sig in i vilka innebörder alla de
olika begrepp och tankesätt som beskriver och kommer till uttryck i upp-
satser kan ha i alla kulturer. Men kanske skulle de förtydliganden av utbild-
ningens krav på en uppsats som efterfrågas i tidigare kapitel även bidra till
att studenter med annat etniskt ursprung lättare skulle förstå vad som efter-
frågas. Jag tänker då på behovet av klargöranden som möjliggör förståelse
av begrepp som struktur, hypoteser och forskningsanknytning. Alla studen-
ter tycks ha behov av sådana klargöranden och då kan det vara poängfullt
med åtgärder som bidrar till alla studenters lärande utan att någon grupp
särskilt pekas ut.

Blückert (2002) har gått igenom ett antal rapporter och inventerat åtgär-
der vid olika högskolor och universitet avseende förhållanden för studenter
med svenska som andra språk och studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Hon visar att inte alla studenter deltar i högskoleutbildning på lika villkor
men att vissa stödåtgärder förekommer. Hennes genomgång visar dock fram-
för allt att kunskapen om vilka behov som finns och om vilka åtgärder som
bäst skulle bidra till att alla kunde delta på mer lika villkor är bristfällig.

Blückert har bland annat inventerat högskolornas skrivarstugor. Till dessa
kommer en del studenter med svenska som andra språk och studenter med
läs- och skrivsvårigheter – men även andra studenter. En utvärdering av
verksamheten ligger dock utanför vad som ryms i hennes översikt. Jag har
inte heller funnit att någon sådan utvärdering har genomförts av någon
annan. Det tycks alltså föreligga ett behov av mer forskning kring vilken
funktion skrivkurser och skrivarstugor har för de utpekade studentgrupper-
na.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52224



225

Internationalisering
Forskning är på många sätt en internationell verksamhet och internationa-
lisering framhålls som positivt värde i anslutning till utbildningar. Det är
också ett område som rör både språk och kultur. Jag har funnit väldigt lite
som rör uppsatsskrivande och internationalisering men jag tycker att upp-
satshandledningarna ändå ger mig anledning att ta upp frågan. Jag gör det
här i anslutning till mångfaldsfrågan eftersom kultur och språk utgör en
gemensam nämnare.

I kapitel 2 noterar jag att uppsatshandledningarna huvudsakligen är
svenska. En bok är norsk, en är dansk och en är skriven i Finland på svenska.
Ofta använder utbildningar engelskspråkiga böcker, eller översättningar av
sådana – ibland hör man till och med klagomål över den anglosaxiska do-
minansen. I det här fallet är det en omvänd situation med en total frånvaro
av anglosaxisk litteratur (eller annan internationell litteratur). Det publice-
ras många handledningar för uppsatsskrivare i både Storbritannien och
USA, så brist på böcker att översätta är inte förklaringen. När jag läser
några engelskspråkiga uppsatshandledningar kan jag inte se att de kommer
från system som är så annorlunda vårt att innehållet av den anledningen
inte skulle vara aktuellt.

Denna frånvaro av internationell litteratur framstår som paradoxal ef-
tersom forskning är en gränsöverskridande verksamhet. Forskning inom ett
ämne är ofta likartad oavsett vilket land den kommer från medan skillna-
der mellan ämnen kan vara stora inom ett land. Handledningarna gör en
annan gränsdragning och betonar likheter mellan svenska ämnen genom
att vända sig till breda målgrupper medan de inte gör några internationella
jämförelser.

Strömquist (1998/1999) och Lindholm (1999) öppnar för möjligheten
att studenterna kan skriva på annat språk än svenska, men svenska anges
som det vanliga. Övriga uppsatshandledningar nämner inte möjligheten att
skriva på andra språk än svenska. De studenter som läser språk skriver sina
uppsatser på det språk de studerar men de får antagligen instruktioner nå-
gon annanstans än i uppsatshandledningarna. Det är inte helt ovanligt att
studenter även i andra ämnen kan skriva på något annat språk, vanligen
engelska. Det finns dessutom ett antal program som just fokuserar ett inter-
nationellt perspektiv och det torde vara en merit för studenterna om de kan
skriva utbildningens uppsatser på det språk de studerar.7

Internationalisering handlar inte bara om språk, men inte heller andra
aspekter tas upp i handledningarna. Även i forskningen om lärande och
uppsatsskrivande är internationalisering en glömd aspekt.8 En kort hänvis-
ning till Martha Nussbaum får här exemplifiera hur internationalisering
kan placeras i ett vidare sammanhang.
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Nussbaum (1997) betonar utbildningens roll i och för ett mångkulturellt
samhälle, vilket hon presenterar som en aspekt av internationalisering. Ut-
bildningen ska enligt Nussbaum ge de studerande tillfälle att lära sig logiskt
resonemang för att de ska kunna granska sina egna utgångspunkter, bere-
das tillfälle att möta tankar, vanor och uppfattningar som skiljer sig från de
egna och ge dem en attityd av nyfikenhet och vilja att lära känna det okända.
Människor som har en sådan hållning är väl rustade att leva i ett mång-
kulturellt samhälle inom det egna landet men även i mötet med andra län-
der. Den utbildning Nussbaum efterfrågar bidrar med kunskaper, personlig
mognad, demokratisk hållning och beredskap för mångkulturella möten
och hon förenar därmed många skiftande mål i sin vision för högre utbild-
ning.

Funktionshinder
Enligt statistik finns det i högskolan studenter med dyslexi, rörelsehinder,
syn- och hörselhandikapp samt övriga funktionshinder. Gruppen dyslekti-
ker är störst. De funktionshindrade är en liten grupp i samhället totalt och
en mindre andel än vad som gäller för övriga befolkningen deltar i högre
utbildning9 (SOU 2001:13). Vissa funktionshinder bör ha liten, eller ingen,
inverkan på studentens uppsatsskrivande, medan andra funktionshinder
försvårar skrivandet eller ställer krav på olika åtgärder. Hur många studen-
ter som har ett funktionshinder i förhållande till uppsatsskrivandet är alltså
osäkert.

Några av de problem som de funktionshindrade studenterna möter är
enligt utredningen: brister i tillgängligheten till datasalar och bibliotek för
rörelsehindrade och synskadade, svårigheter för synskadade att få litteratur
i tid (talböcker eller punktskrift) och icke-fungerande hörselslingor. Utred-
ningen redovisar också något av det som görs för de funktionshindrade och
för uppsatsskrivandets del bedömer jag att det främst är två typer av insat-
ser som är av intresse: skrivkurser för dyslektiker och döva (eftersom skri-
ven svenska är deras andra språk efter teckenspråk) och datorstödda hjälp-
medel. Dessutom påpekas att funktionshindrade ibland kan behöva och få
förlängd tentamenstid (SOU 2001:13).

I litteraturen om uppsatsskrivande har jag inte funnit någonting om de
funktionshindrades speciella behov, förutom det jag redovisar från Blückerts
översikt (2002) när jag skriver om mångfald, nämligen att kunskapen om
vilka behov som finns och om vilka åtgärder som bäst skulle bidra till att
alla kunde delta på mer lika villkor är bristfällig.
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Språkträning som lösning?
Uppsatshandledningarna framhåller som jag visar i kapitel 3, vikten av
språkfärdighet. Mot bakgrund av de texter jag nu läser framstår dock kra-
ven på språkfärdighet i uppsatshandledningarna i ett annat ljus.

Den information som tillhandahålls, de råd som ges och de tips på hand-
böcker som uppsatshandledningarna ger tycks alla vara skrivna till en stu-
dent som har svenska som modersmål och som inte har något språkligt
funktionshinder utan som mest behöver lite hjälp att uppmärksamma de-
taljerna i språket. Det är förhållandevis få studenter med språkliga funk-
tionshinder i högskolan, medan andelen med annat modersmål än svenska
är ganska stor men båda grupperna är osynliga i handledningarna.

Antagandet om vikten av att behärska svenska språket är gemensamt i
utredningarna och i uppsatshandledningarna. I fråga om vilka åtgärder som
kan behövas för att studenterna ska klara språket skiljer de sig dock åt.
Uppsatshandledningarna informerar om vanliga fel, ger instruktioner om
hur det ska vara och hänvisar i några fall till andra handböcker. Mångfalds-
utredningen efterlyser valbara språkkurser och skrivarstugor både för
svenskfödda och för studenter med utländsk bakgrund (SOU 2000:47).

Den språkvetenskapliga skrivforskningen (kapitel 11) ser också språk-
kurser och skrivarstugor som viktiga inslag i högskolornas skrivunder-
visning. Den pedagogiska forskningen om uppsatsskrivande (kapitel 8) ut-
talar dock enhälligt att studenterna bäst lär sig skriva i den kontext där
skrivandet ska ske, alltså som en integrerad del i utbildningen och inte i en
separat skrivverksamhet och samma slutsats kan dras från den socio-
kulturella forskningen (kapitel 10).

Jag kan inte utifrån mina läsningar säga vilket behov av språkträning
som föreligger. Den språkvetenskapliga forskningen om skrivande tar upp
invandrade studenters språkbehov och ser en lösning i skrivkurser och skri-
varstugor. Eftersom de utgår från att dessa åtgärder är till nytta för alla
studenter och att skrivande kan övas separat, så är det inte förvånande att
de förespråkas även för studenter med annat modersmål. Forskningen om
uppsatsskrivande och sociokulturella perspektiv hävdar däremot att skri-
vande inte kan skiljas från lärande av ett innehåll varför separat språkträ-
ning inte förespråkas. De texter jag läst från dessa forskningsperspektiv
uttalar sig dock inte om studenter med språkliga funktionshinder eller an-
nat modersmål. Frågan om språkträningens betydelse för studenter med
annat modersmål eller funktionshinder står därför, såvitt jag kan se, obe-
svarad.
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Mening och konsekvenser
• Högskolans regelverk är tydligt: Alla studenter ska ha lika rätt till

utbildning och ingen grupp får missgynnas. Bakom detta ligger ett
antagande om att studenter har skilda förutsättningar för att delta i
högre utbildning och att denna olikhet bör jämnas ut.

Kunskap om vilka skillnader som finns mellan olika grupper, vilka eventu-
ella problem som föreligger och hur de skulle kunna lösas tycks dock inte
finnas. Några svar hittar jag alltså inte, och jag undrar under vilka förut-
sättningar uppsatsskrivande kan vara en uppgift där ingen missgynnas.

Om det är så som en del av litteraturen låter ana, att kvinnliga studenter
inte känner att de tas på allvar, att invandrade studenter bedöms på osäkra
grunder och att funktionshindrade missgynnas genom att deras behov inte
tillgodoses – då lever inte högskolan upp till sina föreskrivna mål. Men i det
jag läst framstår det snarast som att dessa problem är formulerade på för-
hand och ”bevisen” för att de existerar är små. Om problemen finns måste
de absolut tas på allvar, men om vi lever med en fördom som säger att vissa
typer av studenter har större problem än andra måste vi utmana den fördo-
men snarare än att söka lösningar på problem som inte finns.

Att andelen studenter med funktionshinder är mindre än andelen i be-
folkningen i stort och att vissa invandrargrupper söker sig till högskolan i
mindre antal än genomsnittet – det är verkliga problem i en högskola som
strävar efter lika tillgänglighet för alla. Det återstår dock att söka kunskap
om i vilken mån uppsatsskrivande bidrar till eller hindrar dessa grupper
från deltagande i högre utbildning.

Jämförelse: Uppsatshandledningar för alla?
Min problematisering av de utpekade studentgruppernas eventuella pro-
blem får till följd att jag delvis undanröjer möjligheterna till jämförelser. De
offentliga texterna slår fast att studenter från olika grupper ska ha tillträde
till högskolan och att det kan kräva speciella åtgärder. Forskningen om
uppsatsskrivande pekar på att det inte är självklart att olika grupper av
studenter har olika behov. Handledningarna nämner inte dessa grupper och
tar ingen speciell hänsyn till deras eventuella speciella behov. Det kan då å
ena sidan förstås som en allvarlig brist och å andra sidan som i linje med
forskning som visar att studenter är ”mest lika” (Lundmark, Strömberg &
Wiiand 1999). Eftersom handledningarna inte refererar forskning om even-
tuella olikheter väljer jag ändå att lyfta frånvaron som en brist. Därmed vill
jag säga att forskningen inte ger svar på i vilken mån alla har lika möjlighe-
ter, men lagarna slår fast att vi inte får glömma dessa frågor, varför de
åtminstone bör nämnas, även om inga svar kan ges.
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När jag i kapitel 2 skriver om vem som skrivit uppsatshandledningarna
och för vem de är skrivna så skrev jag om det i termer av ämnestillhörighet.
Men nu breddar jag frågan i och med att jämställdhet och mångfald är två
värden som ska främjas i högskolans verksamhet. Är uppsatshandledningar-
na skrivna för både kvinnor och män? För alla, oavsett etnisk tillhörighet?
Eftersom uppsatshandledningarna knappast inte nämner dessa frågor får
jag söka efter svar på andra sätt än genom läsningar av innehållet.

Uppsatshandledningarna i mitt urval är skrivna av 29 författare. Av dessa
är tjugo män och nio kvinnor – mer än dubbelt så många män har skrivit.

Kön eller genus tas inte upp till behandling utom av Lindholm (1999,
s 61). Han skriver skämtsamt, men med en allvarlig underton om äldre man-
liga handledares ovilja att bli motsagda, om yngre manliga doktoranders
lust till ”fadermord” och ger rådet till kvinnliga doktorander att byta kön.

När uppsatshandledningarna använder ett personligt pronomen i tredje
person singularis så är det vanligare med ”han” än med ”hon” oavsett om
författaren är kvinna eller man (exempelvis Brunsson & Holmblad 1999,
s 6; Ehrlow, Kjöllerström & Lindström 1986/1995, s 38). Det förekommer
även ”vetenskapsman” när det mer neutrala ”forskare” hade kunnat an-
vändas (Ejvegård 1993/2003, s 19). Lindholm (1999, s 67, 70) skriver vid
ett tillfälle ”hennes eller hans”, medan doktoranden i ett annat samman-
hang är ”han”. Enbart ”hon” har jag inte funnit i någon av uppsats-
handledningarna.

Vi har en lång vana att använda ”han”, ofta därför att ”han eller hon”
blir alltför tjatigt i längden. Men eftersom min vetenskapliga hållning inne-
fattar ett ställningstagande för språket som konstitutivt, så har jag svårt att
se att ett visst språkbruk bara är en vana – det har också betydelse för hur
vi förstår det som vi talar och skriver om. I uppsatshandledningarna är
uppsatsskribenten en han, trots att kvinnor utgör sextio procent av alla
studenter (Prop 2001/02:15, s 20).

Uppsatshandledningarna är – av författarnas namn att döma – skrivna
av skandinaver. Böckerna tycks också uteslutande vända sig till studenter
med svenska som modersmål och inga resonemang som anknyter till att
vissa studenter har ett annat modersmål förs. Etnisk mångfald kan därmed
inte sägas vara något tydligt inslag i författargruppen eller i hand-
ledningarnas innehåll.

Social mångfald står för en önskan om att alltfler ska söka sig till den
högre utbildningen och därmed också många från icke studievana miljöer.
Det finns inga direkta formuleringar i uppsatshandledningarna som berör
detta, men jag frågar mig om det kan vara så att hela genren har att göra
med en breddad rekrytering. Uppsatshandledningar har inte alltid funnits
och det tycks som att utgivningen av den typen av litteratur ökar. Måhända
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är dessa böcker ett svar just på de frågor som nya typer av svenska studen-
ter kan tänkas ställa, frågor som inte handlar om det svenska utan om de
regler som gäller för ett vetenskapligt skrivande.

De funktionshindrade studenterna omnämns inte heller i uppsatshand-
ledningarna. Med tanke på att de är så få, är det kanske inte märkligt. Å
andra sidan kan detta vara ett tecken på att de studenter som behöver mest
stöd erbjuds minst.10

Studenternas inflytande
Studenter har en lagstadgad rätt, och kanske rentav skyldighet, att utöva
inflytande i högskolan och de har ett medansvar för utbildningarnas kvali-
tet. 11  Högskolan i sin tur har skyldighet att ”verka för att studenterna tar
en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen” (Högskolelagen,
1 kap, 4a §). Studenterna kan utöva detta inflytande genom representation
i högskolans beslutande organ och genom kursvärderingar.12 Från stats-
makten är detta en markering av att studentinflytande är en viktig aspekt i
all högskoleutbildning.

Exakt vilken roll studenterna ska ha i kvalitetsarbetet framgår inte och
inte heller hur långt deras inflytande över utbildningarna sträcker sig. Jag
förstår dock formuleringen att de ska delta i ”arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen” som att de ska vara delaktiga i en diskussion kring
utbildningarnas innehåll (se Högskoleverket 2003b, s 15). Frågan om stu-
denternas rätt till inflytande skulle också kunna förstås som en rätt till in-
flytande över det egna lärandet. Detta finns inte uttalat med i lagtexter men
om inflytandefrågan anknyts till högskolelagens paragraf om kritisk be-
dömning och självständighet (1 kap, 9 §) är det rimligt att tänka att infly-
tandet inte bara handlar om att delta i beslutande organ utan att även ut-
bildningens innehåll och studenternas lärande ska innefattas.13 Dysthe
(1995/1996) uttrycker försiktigt, att hon ser ett samband mellan elevers
möjligheter till medbestämmande och deras möjligheter att lära (kapitel
10).

Mening
• Studenterna har rätt till inflytande över högskolans verksamhet, ett

medansvar för utbildningarnas kvalitet och rätt till inflytande över
sitt eget lärande.
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Jämförelser och konsekvenser
I mina läsningar har jag inte funnit mycket som rör studentinflytande. Dys-
the tar, som framgått, upp frågan (kapitel 10). Persson skriver om uppsat-
sen som ett lärandemoment där studentens inflytande över innehållet utgör
ett möte mellan utbildning och forskning som dessutom bidrar till att höja
studentens motivation för studierna.

Ytterligare ett motiv för studenten att skriva den vetenskapliga upp-
satsen är således möjligheten att tillämpa tidigare inhämtade kun-
skaper för att själv generera vetande inom sitt studieområden [sic],
snarare än att helt basera sin uppfattning eller kunskap enbart på
undersökningar gjorda av andra. Den kunskapsgenererande studen-
ten får således, beroende på utbildningsnivån, en viss egenkontroll
över hur vetenskapen inom studieområdet skall gestalta sig. Upplevel-
sen av självständighet och möjligheten till inflytande tenderar att vara
motiverande (Persson 1999, s 13).

Päivi Tynjälä (2001) har undersökt olika skrivuppgifter som förekommer
inom högre utbildning avseende huruvida de leder till lärande. Hon finner
att uppgifterna ofta leder till reproduktion, memorering och ytinriktat lär-
ande. Uppsatsskrivande (både kortare essays och längre theses) är dock en
skrivform där lärande sker. Det är komplexa uppgifter som innefattar stu-
dentens egna fokuseringar och val, urval av centrala textavsnitt, jämförel-
ser mellan texter, formuleringar av egna tankar, idéer, hypoteser och slut-
satser och i allmänhet leder detta till att studenten får en djupare förståelse
av ämnet. Hon rekommenderar därför att utbildningar som vill utnyttja
skrivande för lärande använder uppsatsskrivande. De punkter som Tynjälä
formulerar som viktiga för lärandet omfattar överväganden där studentens
egna val är av betydelse.

I handledningarna framställs studenterna som de som har att fylla de
krav som utbildningen ställer på dem, de är fogliga regelföljare (se kapitel 3
och 6). De uppmanas exempelvis att ta reda på vilka regler som gäller. Det
vore inte orimligt att studenter krävde förbättringar kring uppsatsskrivandet
och de skulle också ha grund för sina krav bland annat i de institutions-
rapporter som jag läser i kapitel 6. Frånvaron av idén om studenterna som
medaktörer som har inflytande över hur utbildningen planeras och genom-
förs måste sägas vara en brist i handledningarna i och med att det är en
viktig princip inom dagens högskola.

Perssons och Tynjäläs uppsatsskrivande studenter är relativt självstän-
diga forskare som, med hjälp av innehållet i tidigare kurser i utbildningen,
deltar i en kunskapsgenerering. Det är med andra ord en student som har
inflytande över innehållet i det hon lär. Men inte heller detta inflytande är
framlyft i handledningarna. Handledningarna uttrycker inte någon mening
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om uppsatsskrivande som lärande eller om studenternas inflytande över
innehållet i uppsatsen.

Detta understryker mitt tidigare konstaterande att handledningarna skri-
ver om uppsatsen som en produkt där korrekthet är viktigare än innehåll,
medan det enligt forskningen om uppsatsskrivande och kanske också enligt
gällande lagar om studentinflytande vore mer önskvärt att beskriva uppsat-
sen som ett tillfälle till lärande av ett innehåll och därmed betona processen
tillsammans med produkten som innehåll.

Studenternas rätt till inflytande gör att utbildningar måste balansera
mellan att lämna utrymme för studenter att utnyttja den rätten och att styra
utbildningen. Studenterna måste å sin sida finna balansen mellan anpass-
ning till utbildningens krav, självständighet i skrivandet, och delaktighet i
formellt och informellt beslutsfattande som rör alla. Det är deras lagstadgade
rätt, och också tror jag, en väg till god kvalitet i utbildningar.

Högskolans uppdrag
Varför ingår uppsatser som ett vanligt inslag i utbildningarna? Ett svar är
att uppsatsen är en uppgift som överensstämmer med högskolans över-
gripande uppdrag och det är också det svar som uppsatshandledningarna
oftast framför som skäl till att uppsatser ska skrivas (kapitel 5).

Högskolelagen och Högskoleförordningen reglerar högskolornas verk-
samhet och några paragrafer berör innehållet i högskoleutbildningen.

9 § Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa pro-
blem, samt

• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver
kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

• följa kunskapsutvecklingen, och

• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper
inom området.

Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande
högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för
att självständigt kunna bedriva forskning (Lag 2001:1263) (Hög-
skolelagen, 1 kap).
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Detta bör läsas tillsammans med paragraferna två och tre i samma kapitel
vilka föreskriver att högskolan har tre uppgifter; forskning, utbildning och
samverkan med samhället.

2 § Staten skall som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt
på beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utveck-
lingsarbete.

Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället
och informera om sin verksamhet. Lag (1996:1392)

3 § Verksamheten skall bedrivas så att det finns ett nära samband
mellan forskning och utbildning.

3 a § I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och
god forskningssed värnas. Lag (2000:1370) (Högskolelagen, 1 kap).

Av andra och tredje paragraferna framgår tydligt att högskolan ska bedriva
både forskning och utbildning och att dessa uppgifter ska utföras i ”nära
samband”. Det framgår också – eller det är kanske ett exempel på detta
samband – att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund.

I Examensordningen anges att studenterna ska ”ha fullgjort ett själv-
ständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng”14 för att uppfylla kra-
ven för kandidatexamen. Förordningstexten föreskriver alltså inte att C-
uppsatser ska ingå i en högskoleutbildning men uppsatser är vanligt före-
kommande (åtminstone inom samhällsvetenskap, vårdvetenskap och hu-
maniora). Eller med Perssons ord:

Det vetenskapliga (och eventuellt konstnärliga) examensarbetet är
sannolikt det tillfälle när studenten i praktiken och mycket påtagligt
måste demonstrera den förmåga till självständig och kritisk bedöm-
ning, som utbildningen enligt lag skall utveckla, och som studenten
skall ha tillgodogjort sig under utbildningstidens gång (Persson 1999,
s 11).

Mening
I lagens beskrivning av uppdraget står utbildningens vetenskapliga grund
och studenternas förmåga att göra kritiska bedömningar som de mest cen-
trala riktmärkena för all högskoleutbildning. Jag formulerar en mening från
högskolelagen:

• All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och stimulera studen-
ternas självständiga tänkande och förmåga till kritisk bedömning.

När jag läser lagens texter om kritiskt tänkande och studenternas rätt till
inflytande förstår jag dem sammantaget som att studenterna måste beredas
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utrymme att tänka självständigt om det innehåll de studerar. Det innefattar
bland annat möjligheten att ta ställning, att tänka nytt, att göra egna be-
dömningar och att ta avstånd från eller ansluta till det innehåll de möter i
utbildningen.

Jämförelser och konsekvenser
Vetenskaplig grund och kritiskt tänkande har dock inte alls motsvarande
tyngd vare sig i uppsatshandledningarna eller i forskningen om uppsats-
skrivande. Om man med vetenskaplig grund avser att uppsatser ska likna
och anknyta till forskares vetenskapliga texter inom ämnet – då är kravet
uppfyllt både i handledningarna och i forskningen om uppsatsskrivande.
Jag förstår dock det kritiska tänkande som efterfrågas på ett annat sätt. Jag
ser det som en oundgänglig del av all vetenskaplig verksamhet och den kri-
tiska granskningen som själva utgångspunkten för vetenskapen – inte något
som man lägger till som extra krydda. En sådan förståelse av det kritiska
tänkandet finns dock inte i texterna om uppsatsskrivande – undantaget Er-
iksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001) som ger frågan relativt stort ut-
rymme. I kapitel 4 skriver jag om vetenskapsteori i uppsatshandledningar-
na. Jag pekar på några tillfällen där det genom de råd som ges blir synligt
att författaren tagit ställning utan att redovisa det och där författarens sätt
att beskriva vetenskaplig verksamhet beskrivs som ”det vetenskapliga sät-
tet”. Jag visar också att frågan om objektivitet tillmäts stor betydelse trots
att det inte kan sägas vara en allmänt accepterad sanning att vetenskap ska
vara objektiv. Någon inbjudan till alternativa ställningstaganden görs inte
och det antyds inte heller att det är möjligt att göra sådana.

Även i övrigt framställer uppsatshandledningarna sitt innehåll som råd
att följa snarare än som instruktioner att pröva och behålla om de befinns
vara tillräckligt goda. Handledningarna anför högskolelagens föreskrift om
vetenskaplighet och kritiskt tänkande som motiv för varför uppsatser före-
kommer, men de ger knappast något utrymme till vad det betyder i uppsat-
sen eller för den skrivande studenten. Studenterna framställs i handled-
ningarna, vilket jag även tidigare påpekat, som lydiga regelföljare när de
enligt lagen borde framställas som ständigt ifrågasättande, på jakt efter goda
argument, självständigt sökande efter hur just deras uppsats ska ta form.

Uppsatserna beskrivs inte som ett tillfälle för studenten att bidra med
nya tankar, infallsvinklar eller bedömningar, utan det handlar om att fylla i
text i den mall som dispositionen utgör, eventuellt efter vissa justeringar av
denna. Det handlar också om att lära sig de ”handgrepp” forskningen krä-
ver (referenshantering, noter, tabeller etc).
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Vad menas mer precist med att öva sig i forskning och i att skriva
uppsats? Ja, med det menas t ex att kunna uttrycka sig enkelt, klart,
korrekt och logiskt, att kunna disponera ett ämne, att kunna för-
klara och definiera termer, att veta hur man anger forskningskällor
och dokumenterar fakta, att kunna plocka ut nyckelord och skriva
sammanfattningar, att lära sig ämnesbegränsningens svåra konst, att
kunna redogöra för olika tekniker för insamling av material samt
åtskilligt mer, vilket kommer att framgå av de följande kapitlen i
denna handledning. Kanske den studerande den första terminen hin-
ner öva sig i att skriva innehållsförteckningar, noter och tabell-
förklaringar. Kan han det så har han kommit en bit på forskningens
och vetenskapens väg (Ejvegård 1993/2003, s 14).

Några handledningar nämner kritiskt tänkande, men det är mer fråga om
omnämnanden än om resonemang kring vad det kan innebära för den upp-
satsskrivande studenten, eller hur det kritiska tänkandet kan stimuleras.

Det huvudsakliga syftet med en seminarieuppsats är att arbetet med
den skall (genom självupplevelse) ge inblick i forskningens villkor
och teknik. Den studerande skall så lång möjligt få en forskares, inte
en läsares, hållning till det vetenskapliga stoffet. Arbetet skall på-
verka attityderna i riktning mot kreativitet och kritisk urskiljnings-
förmåga (Larsson & Norborg 1984/1997, s 8).

I några fall talas om att uppsatsen ska ge ett kunskapstillskott, och det
tycks då handla om att samla nya fakta, inte om att tänka nytt. Den samla-
de inställningen till detta tycks vara att ett kunskapstillskott är önskvärt
men att förutsättningarna för det inte finns eftersom tiden är knapp och
eftersom studenterna är studenter – inte forskare (se exempelvis Larsson &
Norborg 1984/1997).

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991/2001) skriver om kritisk gransk-
ning i flera sammanhang. De introducerar vad de menar med kritiskt tän-
kande och den ansats de formulerar kan sedan sägas genomsyra hela bo-
ken. De avslutar boken med en idéhistorisk eller filosofisk vetenskapshisto-
ria som också anknyter till en kritisk ansats – även om det i boken inte blir
helt klart vad dagens skrivande har att göra med den historia de berättar.
Därutöver skriver de om källgranskning, vad kunskap är, vad som utmär-
ker vetenskapligt arbete och presenterar ett par olika sätt att förstå veten-
skaplig verksamhet och dess uppgifter. Sammantaget uppmuntrar boken
till kritisk bedömning på flera nivåer och därmed skiljer den sig från övriga
handledningar.

Forskningen om uppsatsskrivande är i högre grad än handledningarna
problematiserande, men inte heller i den är studenternas självständiga och
kritiska tänkande betonat. En viktig fråga i den forskningen är hur studen-
terna ska ges tillfälle att förstå de olikheter som finns mellan olika ämnen.
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Därmed påvisas att det finns olika sätt att bedriva vetenskap och olika idéer
om vad vetenskap är, vilket kan inbjuda till en kritisk granskning av olika
vetenskapliga förhållningssätt. Studenterna framställs dock som de som ska
lära sig ett nytt ämnes traditioner, inte som kritiska granskare av ämnets
innehåll och arbetssätt.

I kapitel 7 refererar jag ett intervjuutdrag där en lärare säger: ”det vore
orättvist mot dom [studenterna] om man inte gjorde klart för dom att deras
uppgift inte är att acceptera utan att förändra ämnet” (Entwistle 1984/1986,
s 14). Ett sådant sätt att närma sig frågan är dock undantag, snarare än
regel.

Ingen av de båda pedagogiska teorier om lärande som jag behandlar i
steg två (fenomenografi och sociokulturella perspektiv) gör någon stor sak
av kritisk bedömning men deras sätt att beskriva lärande ligger närmare ett
kritiskt granskande förhållningssätt än både handledningarna och forsk-
ningen om uppsatsskrivande. När de skriver om lärande handlar det om att
den studerande ska förstå, relatera innehållet till annan kunskap och till ett
sammanhang. Det kräver självständighet av studenten och är omöjligt att
uppnå för den som inte i någon mån tänker kritiskt under sina studier, men
de uppmanar inte till systematisk granskning. Innehållet – det som ska läras
– ifrågasätts inte utan det som problematiseras är hur själva lärandet sker.

Högskolans främsta uppgift är satt på undantag i de texter om uppsats-
skrivande och lärande som jag läst. Detta är särskilt anmärkningsvärt när
det handlar om uppsatsskrivande som är ett tillfälle där studenterna, åt-
minstone i någon mån, bedriver forskning inom sitt ämne. Handledningar-
na framhåller å ena sidan likheterna mellan uppsatsskrivande och annan
forskning (kapitel 1 och 4) men å andra sidan förbigår de forskningens vikti-
gaste moment med tystnad.

Den tyngd som utbildningens vetenskapliga grund och studenternas själv-
ständiga och kritiska tänkande har i lagen följs inte upp av uppsats-
handledningarna där frågan, med ett undantag, antingen saknas helt eller
behandlas på ett ytligt sätt. Inte heller den forskning om lärande som jag
läser i steg två lägger vikt vid frågan. Om högskolans viktigaste uppgift ska
realiseras i anknytning till uppsatsskrivande måste därför inspirationen till
det komma från annat håll än från handledningar och forskning om uppsats-
skrivande.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52236



237

Noter
1 När voice och identitet används i samband med skrivande är de ofta uttryck för
en expressionistisk syn på skrivande. Det innebär ett antagande om att när indivi-
den fritt kan uttrycka sina tankar leder det till att de finner sin egen röst, dvs sin
egen ståndpunkt och i förlängningen även sin identitet. ”This view sees identity as
the manifestation of a private self, a highly individualistic concept deeply rooted in
mainstream western culture” (Hyland 2002, s 66).
2 Skagen (2001/2003) skriver om asymmetri i praktikhandledning av lärarkand-
idater. Han hävdar att det inte krävs ett symmetriskt förhållande för det ska bli ”en
äkta dialog” (s 212) mellan handledare och student. När studenten upplever att
handledaren har något att bidra med blir inte asymmetrin ett problem utan det
kanske är just olikheten i kunskaper och erfarenheter mellan student och hand-
ledare som bidrar till en dialog som hjälper studenten vidare.
3 1 § Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättig-

heter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund
av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, sexuell läggning och funktionshinder. Lag (2003:311) (Lagen om lika-
behandling av studenter i högskolan).

4 5 § I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män
alltid iakttas och främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja
förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Hög-
skolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.
(Lag 2001:1263)

5a§ I lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan finns
bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet skall
bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för stu-
denter och sökande oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet,
sexuella läggning och funktionshinder. (Lag 2001:1288) (Högskolelagen,
1 kap)

5 Jag är inte helt överens med utredarna om att detta är nya grupper – det har alltid
funnits studenter som är den första i sin familj att studera eller som har ett annat
första språk än svenska. Den stora skillnaden nu är snarare att antalet studenter
ökar snabbare än tidigare, en ökning som pågått en tid och som tycks fortsätta.
Denna aspekt är viktig i min avhandling i och med att det handlar om att alla
studenter inte är lika.
6 Ett exempel på kulturella skillnader i samband med lärande är ”the paradox of
the Chinese learner” som finns beskriven i ett antal studier, se Marton, Wen &
Wong (2005).
7 I Örebro ges exempelvis ”Global journalistik”, ”Internationella ekonomipro-
grammet – franska”, ”Medie- och kommunikationsvetenskapligt program med in-
ternationell inriktning” och ”Rättsvetenskapliga programmet med internationell
inriktning”. Liknande utbildningar finns på flera håll i landet.
8 I engelskspråkig skrivforskning är ”engelska som andra språk” ett återkommande
tema. Det rör då både invandrade studenters och utbytesstudenters eventuella bris-
tande språkfärdighet (ex Hyland 2002, Phillips & Pugh 1987/2000, Powers 2001).
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9 I utredningen påpekas att det inte finns tillräckligt tydlig statistik för hur många
funktionshindrade som finns eftersom vissa funktionshinder är dolda. Man näm-
ner dock att det fanns ca 1.330 studenter med funktionshinder i högskolan år 2000
(SOU 2001:13, s 99).
10 Brown och Race (2002) skriver om föreläsningar och i ett kapitel tas funktions-
hinder upp. Studenter som använder rullstol, har hörselnedsättning, dyslexi, diabe-
tes eller panikångest upplever särskilda problem i samband med föreläsningar och
dessa problem är olika. Framkomlighet, att inte kunna läsa på läpparna när ljuset
dämpas för att något visuellt hjälpmedel ska användas, att inte kunna läsa när
föreläsaren lägger på en OH med text och säger ”läs själva”, att vara tvungen att
äta för blodsockernivån trots att det är förbjudet i salen, att inte våga sitta var som
helst i lokalen … Skulle det behövas någon liknande ”probleminventering” för
uppsatsskrivande?
11 4 § Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbild-

ningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. De till-
gängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i
verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för hög-
skolornas personal och studenterna. (Lag 2000:260)

4a § Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid
högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del
i arbetet med att vidareutveckla utbildningen (Lag 2000:260) (Högskole-
lagen 1 Kap).

Se även: Studentinflytande inom högskolan (Ds 1998:51) och Studentinflytande
och kvalitet (Prop 1999/2000:28).
12 Studenternas rätt till representation i högskolornas styrelser stadgas i högskole-
lagen 2 kap, 4 §. Se även informationstext om rätten till representation och
kursvärderingar på HSVs hemsida (http://www.hsv.se/svCollectionServlet?page_id
=1742&view=0&expand_tree=536).
13 För en diskussion om lärande och inflytande i skolan, se Sundgren (1996). Han
knyter frågan om kunskap till demokrati och anknyter resonemangen till både
fenomenografisk och läroplansteoretisk forskning.
14 Kandidatexamen

Omfattning Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på
60-poängsnivån med godkänt resultat.

Mål De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som
respektive högskola bestämmer.

Övrigt För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett själv-
ständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i
huvudämnet.

I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges (Högskole-
förordningen, Bilaga 2, Examensordning).
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KAPITEL 14

Problematiseringar bortom de enkla svaren

I det här kapitlet vidgar jag resonemangen om uppsatsskrivande genom att
läsa forskning som på olika sätt problematiserar de enkla och säkra svaren
om utbildning. Det jag här presenterar är några uppslag, bland många möj-
liga, för hur en diskussion om uppsatsskrivande kan berikas av att gå utan-
för den snävare kontexten som utgörs av forskning om uppsatsskrivande.

Kapitlet ska inte läsas som en presentation av ett samlat sätt att tänka
om högre utbildning utan som några olika infallsvinklar som var och en,
just genom sin olikhet, öppnar för nya frågor och nya svar. Jag vill främst
visa att de texter jag för övrigt läser i avhandlingen bör kompletteras med
ytterligare perspektiv på utbildning eftersom jag ser en fara i ett alltför när-
synt betraktande av uppsatsskrivande och vill vidga utblicken – dock utan
att förlora uppsatserna ur syne.

Kapitlet inleds med två metateoretiska analyser av språk och av skri-
vande. Därefter följer två avsnitt som anknyter till högskolans uppdrag –
ett avsnitt om lärande och personlig utveckling och ett avsnitt om utbild-
ning och demokrati. Valet av just dessa teman kommer från mina egna
ställningstaganden men de olika vägar att behandla dessa frågor som jag
väljer att presentera överensstämmer endast delvis med min ståndpunkt. I
kapitel 1 skriver jag, med referens till Cherryholmes (1999) att en av forsk-
ningens uppgifter är att söka efter vilka handlingsalternativ som finns. Med
detta kapitel vill jag ange några olika alternativ och därmed inspirera läsa-
ren till fortsatt reflektion, snarare än att erbjuda några svar.

Språk och verklighet
I de olika texterna om uppsatsskrivande är språket en återkommande och
viktig fråga som jag vill belysa lite mer. I texterna om uppsatsskrivande,
skrivande och lärande finner jag två olika sätt att förstå språkets roll och
förhållandet mellan språk och verklighet (de två första punkterna nedan). I
andra texter finner jag en tredje språksyn.

• Språket som medel för överföring av information.

• Språket som redskap för lärande.

• Verkligheten som diskursivt konstituerad – en kommunikativ vänd-
ning.
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Språket som medel för överföring av information
Synen på språket som ett medel för överföring av information förekommer
i flera av handledningarna. Jag upprepar ett citat från kapitel 4 och det får
tjäna som exempel:

All intellektuell verksamhet försiggår på ett språk. I forskning gäller
det att så klart och entydigt som möjligt ställa frågor, formulera hy-
poteser, redogöra för modeller osv. Det är därvid oerhört viktigt att
inga missförstånd uppstår på grund av felaktig stavning, oriktig in-
terpunktering, grammatiska misstag som syftningsfel, vilseledande
avstavningar, virrig disposition, opassande ordval och grumliga re-
sonemang (Ejvegård 1993/2003, s 151).

Om språkets funktion är att överföra information är det viktigt att studen-
terna lär sig använda ett korrekt språk och det är, som jag visar i kapitel 3,
en vanlig tanke i handledningarna. En konsekvens av en sådan språksyn är
att själva språket, grammatik och korrekthet, görs till en central fråga. En
risk kan då vara att diskussionerna om skrivande blir diskussioner om yta,
där texternas innehåll blir en sekundär fråga.

Språket som redskap för lärande
Synen på språket som redskap för lärande återfinns allra tydligast i de socio-
kulturella perspektiv jag läser i kapitel 10 och återigen upprepar jag ett
citat som exempel:

Genom språket görs tanken explicit och genom språket kan vi ut-
forska tanken, klargöra den, upptäcka sammanhang – och brist på
sammanhang. Språket är vårt viktigaste hjälpmedel för att struktu-
rera och utforska vårt inre (Hoel 2001/2003, s 279).

Samma språksyn återkommer i mycket av forskningen om uppsatsskrivan-
de, inte minst genom hävdandet att man lär sig skriva samtidigt som man
lär sig innehållet. Ett ställningstagande för språket som ett redskap utgör i
sig en kritik av synen på språket som ett medel för överföring av informa-
tion. Den kritiken syns i forskningen om uppsatsskrivande genom beto-
ningen på att skrivande alltid sker i ett sammanhang och att skrivande där-
för inte är en diskret förmåga som kan läras separat från innehållet. I den
språkvetenskapliga forskningen om skrivande finns exempel på båda dessa
språksyner.

När språket ses som redskap för lärande får det som konsekvens att ut-
bildningen erbjuder studenterna många tillfällen till diskussioner om ut-
bildningens innehåll och om de texter de skriver. Stor vikt läggs också vid
lärarnas återkoppling till studenterna. Texternas innehåll är viktigast, men
eftersom innehåll och form tillsammans visar att studenten lärt sig att skriva,
måste båda dessa beaktas.
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Verkligheten som diskursivt konstituerad
– en kommunikativ vändning
När verkligheten ses som diskursivt konstituerad upprätthålls inte någon
skillnad mellan språk och verklighet – en skillnad som är synlig i båda de
andra sätten att beskriva språket. Tvärtom betonas att vår förståelse av
verkligheten är språklig – det är genom språket vi förstår de fenomen vi
möter. Detta sätt att resonera har jag inte funnit i handledningarna eller i
forskningen om uppsatsskrivande och det är snarare fråga om en ”verklig-
hetssyn” än om en språksyn. Denna typ av resonemang är dock vanligt
förekommande i andra sammanhang.

Language is not just a means of self-expression then, it is how we
construct and sustain reality, and we do this as members of com-
munities, using the language of those communities. […] Language is
not simply a neutral carrier of our understandings but is
fundamentally implicated in the construction of meaning (Hyland
2002, s 41, 57).

Det finns flera olika diskursiva teorier, så det är snarare en samling av någ-
ra olika men närstående teorier än en sammanhållen uppfattning. De skill-
nader som finns mellan olika diskursteoretiska eller konstitutiva teorier (se
exempelvis Bergström & Boréus 2000, Jørgensen & Phillips 1999/2000,
Säfström & Östman 1999) är dock av underordnad betydelse för mitt reso-
nemang här.1

Detta tredje sätt att beskriva språk innebär i korthet följande: Vi använ-
der inte språket för att berätta om något (som i den första språksynen). Vi
använder inte heller språket för att skapa mening och reda ut våra tankar
(som i den andra språksynen). I stället skapas meningen i språket och det är
genom språket som vi uppfattar omvärlden så som vi uppfattar den – utan
språket finns ingen mening. Själva språket problematiseras alltså och ingen
skarp gräns kan dras mellan språk och verklighet.

När Tomas Englund ger en översikt över svensk pedagogisk forskning
under de senaste årtiondena påpekar han särskilt en ökad anknytning till
och användning av filosofin. Inte minst vad gäller frågorna om kommuni-
kation och intersubjektivitet, frågor som är centrala inom pedagogiken.
Englund skriver att det inom den pedagogiska forskningen under 1990-
talet har skett en språklig och kommunikativ vändning vars innebörd han
beskriver som ”den växande insikten om såväl språkets konstituerande roll
för vårt sätt att uppfatta verkligheten som kommunikationens menings-
skapande funktion” (Englund 2004, s 42).

Writing is neither simply words on a page nor an activity of solitary
individuals. Rather, it is always a social practice, embedded in the
cultural and institutional contexts in which it is produced and the
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particular uses that are made of it. When we pick up a pen or sit at a
word processor we adopt and reproduce certain roles, identities and
relationships to engage in particular socially approved ways of
communicating. So while every act of writing is in a sense both per-
sonal and individual, it is also interactional and social, expressing a
culturally recognised purpose, reflecting a particular kind of relation-
ship and acknowledging an engagement in a given community (Hy-
land 2002, s 48).

Det finns inte ett lika klart samband mellan denna språksyn och åtgärder
eller konsekvenser i utbildning som för de båda andra. En kommunikativ
vändning är en vändning bort från språket som betydelsefullt i sig och kan
därför inte kombineras med kurser där språkriktighet är det centrala inne-
hållet. Ett samlat grepp på innehåll och form, som när språket ses som
redskap för lärande, ligger närmare till hands, men med en något annan
inramning. En konstitutiv språksyn kräver att man inte bara ger studenter-
na tillfälle att lära sig skriva så som man skriver inom ämnet utan att man
dessutom problematiserar detta skrivande. Olika sätt att bedriva vetenskap
och att skriva vetenskapliga texter är inte givna utan språkets roll för hur vi
förstår måste tas upp till diskussion, liksom de olika skrivkonventionernas
ursprung, innebörd och funktion. En konstitutiv språksyn medför ett ifrå-
gasättande av vad som är sant och möjligt och därför blir även sökandet av
konsekvenser en diskursiv verksamhet där olika sätt att förstå utbildning
och olika sätt att förstå det innehåll som utbildningen ska behandla får
olika praktiska konsekvenser.

Forskningen om uppsatsskrivande frågar efter mer forskning om hur ve-
tenskap skrivs i olika discipliner. En kommunikativ vändning innebär en
problematisering av hur sådan forskning kan utformas eftersom även ve-
tenskapernas språk och metoder ses som diskursiva konstruktioner och
därmed inte möjliga att fastlåsa och entydigt beskriva. Forsknings- och
utbildningskontexter kan vara små och lokala, enligt båda dessa forsknings-
ansatser. För forskningen om uppsatsskrivande är varianterna enbart ut-
tryck för att det finns många olika sätt att bedriva forskning och utbild-
ning. Med den kommunikativa vändningen följer att olikheterna ses som
uttryck för en diskursiv kamp mellan olika meningar, vilket omöjliggör
forskning som har till mål att beskriva vetenskap så att studenter (och an-
dra) sedan kan lära sig hur man gör.

En kommunikativ vändning kombineras ofta med ett överskridande av
vetenskapliga discipliner och forskningen rör sig då i gränslandet mellan
filosofi, samhällsvetenskap och språkvetenskap. De olika vetenskaperna kan
inte upprätthållas som faktiskt existerande med tydliga gränser utan ses
som diskursivt konstruerade och därmed möjliga att överskrida. Detta blir
synligt i avhandlingen genom att jag i detta tredje steg inte längre kan dra
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den skiljelinje mellan pedagogisk och språkvetenskaplig forskning som är
förhållandevis tydlig i avhandlingens steg två, där jag läser texter som inte
gjort en kommunikativ vändning.2

När man ställer upp flera alternativ med ökad komplexitet, brukar det
sista alternativet vara det som författaren förespråkar men så är det inte
riktigt i det här fallet. Utifrån den pedagogiska forskning om lärande och
uppsatsskrivande som jag läser i steg två vågar jag påstå att synen på språ-
ket som redskap för lärande har bättre förutsättningar att bidra till att stu-
denterna lär sig det som många framhåller som viktigt, att tänka som man
gör i ämnet och att använda ämnets metoder och teorier när de genomför
sina uppsatsarbeten, än vad det första alternativet har. Den kommunikativa
vändningen förutsätter att man gjort ett språkfilosofiskt ställningstagande
men den typen av frågor diskuteras inte inom alla discipliner och när det
görs är detta en möjlig position bland flera. Det tredje alternativet är där-
med inte tillgängligt för alla men i de ämnen där dessa frågor förekommer,
kan en kommunikativ vändning utgöra ett utmanande alternativ.

I kapitel 12 ställer jag ”fokus på skrivande” eller ”fokus på lärande”
mot varandra. Jag skriver att jag som pragmatist hyser betänkligheter mot
att ställa upp två alternativ och välja det ena och att jag hellre vill söka efter
om det finns någon position där man kan tala om skrivande och lärande.
De båda alternativ jag beskriver i kapitel 12 förblir nog oförenliga eftersom
de bär på grundläggande skillnader. Men i en kommunikativ vändning finns
en mötesplats för forskare från pedagogik och språkvetenskap – och en rad
andra discipliner. Om alternativen är de som jag ställer upp i kapitel 12,
kan inget möte ske, men när gränserna mellan språk, vetenskap och verk-
lighet överskrids, så som sker i en kommunikativ vändning, blir mötet en
del av projektet.

Studenters skrivande
Lea och Street (2000, s 32–35) redovisar tre modeller för studenters skri-
vande i högre utbildning. Den indelning de gör är en parallell till de till tre
alternativa språksyner jag beskriver i förra avsnittet och deras utgångspunkt,
”a cultural and social practice approach”, ryms inom den kommunikativa
vändningen.

Educational research into student learning in higher education has
tended to concentrate on ways in which students can be helped to
adapt their practices to those of the university (Gibbs 1994): from
this perspective, the codes and conventions of academia can be taken
as given. …
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We believe that it is important to realize that meanings are
contested among the different parties involved: institutions, staff and
students. Viewing literacy from a cultural and social practice ap-
proach, rather than in terms of educational judgements about good
and bad writing, and approaching meanings as contested can give us
insights into the nature of academic literacy in particular and
academic learning in general (Lea & Street 2000, s 32–33).

Deras undersökning av texter om skrivande resulterar i tre modeller: stu-
diefärdighet, akademisk socialisation och akademisk literacy.

Studiefärdighet. Fokus i denna modell är studenternas färdigheter, eller
bristande dito. Inriktningen är att lära studenterna de färdigheter de behö-
ver och det handlar primärt om grammatik, stavning och formalia. Student-
ers skrivande betraktas som en teknisk/instrumentell förmåga och veten-
skapligt baseras modellen främst i behavioristisk psykologi.

Många av uppsatshandledningarna är exempel på denna modell.
Akademisk socialisation. Modellen akademisk socialisation betonar att

studenterna ska göras delaktiga i en akademisk kultur eller diskurs. Model-
len är studentorienterad och beaktar forskning om lärande (ex Marton
Hounsell & Entwistle 1984/1986). Kontext som en fråga om skillnader
mellan olika ämnen och institutioner finns med som en viktig faktor för
studenternas studiesituation. Dock saknas maktdimensionen och en pro-
blematisering av språksynen. Språket representerar verkligheten i denna
modell. Vetenskapligt hämtar modellen sin inspiration från socialpsyko-
logi, antropologi och konstruktivism.

Jag placerar Ramsden och forskningen om uppsatsskrivande inom denna
modell. De tar sin utgångspunkt i teorier om lärande, är känsliga för skill-
nader mellan ämnen, men saknar maktdimensionen och de skriver inget om
språk. Några av uppsatshandledningarna har en del innehåll som anknyter
till denna modell genom en betoning av att det finns olika akademiska tra-
ditioner, men de flesta har samtidigt innehåll som mera hör till modellen
studiefärdighet.

Akademisk literacy. Modellen ser literacies som sociala praktiker som
formas av föränderliga maktförhållanden och diskurser. Studenten har att
navigera i de olika literacy practices som de möter – att skapa mening är
den stora skrivutmaningen för dem. Institutionella olikheter formas
diskursivt. Studenterna ska inte bara göras delaktiga i kulturen utan i mötet
med olika literacy-praktiker utmanas deras uppfattningar om hur de ska
skriva men också deras identitet i och med att frågan väcks om vem de
själva är i denna mångfacetterade akademiska värld (där de kanske inte ens
får använda pronomenet ”jag”). Modellen är sprungen ur vad författarna
vill kalla ”new literacy studies”: kritisk diskursanalys, systemic functional
linguistics och kulturantropologi.
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Ingen av de texter jag läser i avhandlingens båda första steg finns inom
denna modell.

Akademisk literacy-modellen öppnar för frågor om identitet och person-
lig utveckling (vilket jag återkommer till nedan), samtidigt som den praktik
som skrivande av vetenskapliga texter utgör problematiseras. ”Skrivande”
problematiseras därmed inte som färdighet utan som social konstruktion
(Lea & Stierer 2000).

The practices of writing within academic disciplines constitute and
perpetuate privileged forms of knowledge within those disciplines
(Lea & Stierer 2000, s 4).

Modellen öppnar för en anknytning till det kritiska tänkande som är en
viktig del av högskolans uppdrag och även för att diskutera utbildningens
roll för studenternas personliga utveckling. Modellen ger också tillfälle att
utmana de frågor om olika studentgruppers möjligheter och förhållandet
mellan handledare och studenter som jag berör i förra kapitlet. Ett exempel
är när Read, Francis och Robson (2001) efterlyser forskning som utmanar
det system som tillåter att könen inte är jämställda, i stället för att inom
systemet söka stötta kvinnor i kampen för jämställdhet.

Jag illustrerar dessa tre modeller genom att anknyta dem till en fråga
som förekommer i flera av handledningarna. Frågan om man får använda
”jag” i vetenskaplig text blir enligt den första modellen en regel att följa –
vilket är det sätt på vilket handledningarna behandlar frågan. Enligt den
andra modellen blir det en fråga om studenternas förståelse av att man i
vissa vetenskapliga genrer inte bör använda ”jag” medan det går bra i an-
dra – en uppfattning som förekommer i forskningen om uppsatsskrivande
genom deras betoning av skillnader mellan ämnen. Den tredje modellen
öppnar för ifrågasättande av möjligheten att formulera regler för vilka ord
som kan brukas och för frågor kring hur reglerna uppkommer, vem som
kan förändra dem, huruvida man ska inordna sig i den aktuella diskursen
eller om det finns utrymme för att utmana den.

Lärobokskritik
Handledningarna är en slags läroböcker och i den tredje modellen finns
utrymme för kritik av dem, även om det inte är en aspekt som tas upp när
modellen beskrivs.

Textbooks can be thought of as collections of statements that make
authoritative knowledge claims. They make statements about subject
matter, social values and arrangements, what counts as knowledge,
and what information is more or less important. They assert by
inclusion and exclusion what is important and unimportant to study
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and present the meaning of words as fixed. Students, among others,
are told little to the contrary by the overwhelming majority of
textbooks in any subject at any level, with the exception of some
areas in literature and philosophy (Cherryholmes 1988, s 51).

A textbook necessarily represents a perspective, a point-of-view with
regards to the material. That perspective will dictate such matters as
selection, sequence, and emphasis. It also effects the very language of
the textbook … Any selection results from preference, whether it be
taste, interest, a sense of what is pedagogically sound, a sense of
what is appropriate for the age of training of the students, and, in
many cases, availability of the material in copyright or the public
domain. All of these play their part in some mix. Generally, the
authors of textbooks do not make their criteria known and they do
not suggest its arbitrary character. That they should is the argument
of many … That they do not cite their criteria comes from a sense
that the textbook is authoritative or definitive, a position that can no
longer hold (Purves 1993, s 16).

Både Cherryholmes och Alan Purves skriver om läroböcker som böcker
som redogör för kunskap på ett auktoritativt sätt utan att redovisa vilka val
och ställningstaganden som ligger bakom texten och inte heller de möjliga
alternativ som finns. Därmed presenteras en sanning som det inte finns till-
räcklig grund för. Detta har jag också sett i handledningarna.

Egil Børre Johnsen (1993) skriver att man måste ställa sig frågan om
huruvida det kommer något bra ur läroboksanvändningen och Booth, som
först skrev om de båda lässtrategier som influerat mina läsningar uppma-
nar till en lika drastisk fråga:

Some works – perhaps most – deserve in fact to be wiped out with the
simple improper question, “Are you any good?” (Booth 1979, s 244).

Booths fråga är inte särskilt riktad till läroböcker utan till alla typer av
texter. Han menar att det är en viktig fråga men han understryker att man
inte lättvindigt ska ställa opassande frågor som saknar giltighet eller intres-
se. Men en pragmatisk variant av frågan, en variant som tar sikte på hand-
ling och konsekvenser kan ställas till handledningarna. Gör du något bra?
Kan man göra något bra med dig?

Johan Asplund underkänner i några korta meningar hela genren uppsats-
handledningar:

De meddelande anvisningarna är inte fler än att de kunde rymmas på
ett par sidor men med mördande förnumstighet tänjer författaren ut
dem till en över hundrasidig publikation. Böcker av denna typ är
rent destruktiva. Medlen framställs som mål, det enkla framställs
som invecklat och krävande, vad alla redan borde veta eller kunde
lära sig på en kvart framställs som meriterande färdigheter (Asplund
2002, s 60).
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Kritiken mot handledningar och läroböcker är hård, kanske för hård. Men
den samlade kritiken ger utbildningarna anledning att fråga vad handled-
ningarna kan bidra med och om det är ett bidrag som leder mot de övergri-
pande mål utbildningen har. Kritiken är också en uppmaning till utbild-
ningarna att tänka på att handledningarna i egenskap av läroböcker, kan-
ske gör auktoritativa anspråk som de inte alltid har grund för och som
sällan redovisas och detta måste man också göra till föremål för problema-
tisering i en utbildning där sådana böcker används.

Ytterligare aspekter
Det finns naturligtvis även andra aspekter på forskning om skrivande vilka
kan användas för granskning och för att söka nya vägar för att forska om
skrivande.

Päivi Tynjälä, Lucia Mason och Kirsti Lonka (2001) presenterar forsk-
ning om skrivande och lärande, teori och praktik. I en översikt pekar de på
att forskning om läsning, skrivande, lärande och lärande av ett visst inne-
håll, ofta har bedrivits separat och de menar att det behövs mer utbyte
mellan dessa olika fält – både i form av att forskare tar del av varandras
texter och genom forskning som spänner över flera av fälten. De kallar det
som Flower och Hayes gör för ”cognitive process models” (s 8; se ovan,
s189) och de tycks placera det i tiden mellan behaviorism och sociokulturella
perspektiv. De beskriver därmed en utvecklingslinje från behaviorism via
konstruktivism till sociokulturella perspektiv.3

Tynjälä, Mason och Lonka (2001) pekar ut två gränsdragningar i den
refererade forskningen som de inte vill upprätthålla. När Bereiter och
Scardamalia (kognitiv konstruktivism) skriver om kunskapsrefererande och
kunskapsanvändande handlar det om processer inom individen4 medan
socialkonstruktivismen (exempelvis Vygotsky) betonar lärandets sociala
natur. Tynjälä, Mason och Lonka menar att likheterna mellan de båda per-
spektiven överväger och att lärande berör både den enskilda individen och
det sociala sammanhang där hon ingår. Vidare påpekar de att kunskapsan-
vändande är en avancerad skrivstrategi som i många fall måste föregås av
kunskapsrefererande för att alls bli möjlig. Det är i så fall inte fråga om en
mer och en mindre utvecklad strategi (så som Bereiter & Scardamalia 1987
framställer dem) utan om två komplementära strategier.

Kategoriseringar och översikter som dessa kan utgöra ett bidrag till insti-
tutionernas kvalitetsarbete genom att de lyfter några alternativa sätt att
förstå och genomföra utbildningsmoment där studenter skriver. Om man
delar mitt ställningstagande för att lärares arbete ska anknytas till forsk-
ning blir denna typ av perspektiverande forskning både viktig och använd-
bar.
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Lärande utöver fakta och färdighet
Lärande kan ses som ett lärande av fakta och färdighet, och det är primärt
så jag förstår uppsatshandledningarna och den språkvetenskapliga skriv-
forskningen. Studenterna ska lära sig att göra rätt och för att klara det
måste de känna till vissa fakta om skrivande. Även i forskningen om upp-
satsskrivande ska studenterna göra rätt, men där problematiseras vad det
är som är rätt genom att forskarna pekar ut att det i olika sammanhang
finns olika sätt att skriva och att studenterna måste få tillfälle att förstå
dessa skillnader.

Andra forskare öppnar för en diskussion om lärande som går utöver
fakta och färdigheter. Jag vill här påtala (bland annat med Perry 1970) att
lärande också är en fråga om personlig utveckling. Jag refererar också John
Bowden och Ference Marton (1998/2004) som förespråkar lärande som
fokus för både forskning och utbildning vilket bidrar till en sammanhållen
bild av universitetets uppgifter. Lärande beskrivs inte som faktakunskaper
utan som en utökning av möjliga sätt att se något och därigenom går man
utöver fakta och färdigheter i en beskrivning av utbildning för en tid av
förändringar.

Studier och personlig utveckling
William Perry (1970) och hans kollegor vid Harvard gjorde en longitudi-
nell studie av utvecklingen hos collegestudenter och de beskriver både en
intellektuell och en etisk utveckling. Den teoretiska utgångspunkten är dels
filosofisk och dels psykologisk.5

I studien skiljs inte faktakunskaper från värderingar utan frågorna om
(o)möjligheten att finna säkra fakta och olika värderingars giltighet behand-
las parallellt. Den underliggande premissen för att hålla ihop kunskap och
värderingar är denna: När man erkänner att fakta inte är absolut sanna kan
man inte samtidigt hävda att värderingar kan vara säkra. Studenterna i
studien förändrar sin uppfattning i riktning från en position där de tror att
det finns ett rätt svar, via ett motvilligt accepterande av att rätta svar inte
finns till ett accepterande av tillvarons komplexitet och osäkerhet och ett
ansvarstagande för de egna livsvalen.6

Perry behandlar, med titelns ord, både intellektuell och etisk utveckling.
Jag skulle hellre vilja benämna det studier och personlig utveckling eller
mognad. Studenterna tar upp frågor som gudstro, kärlek, egna ståndpunk-
ter och föräldrars inflytande.7 Studietiden är för dessa ungdomar (det hand-
lar om ungdomar, inte om äldre studenter) inte enbart ett tillfälle att till-
ägna sig kunskaper i de ämnen de studerar utan de mognar, tar ställning
och gör insikter som rör hela livet.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52248



249

McCune (2004) skriver om personlig utveckling och uppsatsskrivande,
bland annat med referens till Perry. Hon drar slutsatsen att de svårigheter
vissa studenter har i skrivandet kan bero på att skrivandet tvingar dem till
personliga ställningstaganden och förändrade tankesätt vilka blir en del i
en känslomässig mognadsprocess som kan upplevas som ett problem.

It can be tentatively suggested … that students may have considerable
difficulty in developing their conceptions of essay writing; this may
stem partly from problems in accessing the discipline-specific dis-
courses. The wider literature suggests that problems in the development
of students’ ideas may also relate to the level of their intellectual
development and their ability to cope emotionally with significant
shifts in their ideas (McCune 2004, s 280).

Perrys studie visar att ämnesstudier har betydelse för moraliska ställnings-
taganden och för den personliga mognaden och han är inte ensam om att
räkna värdefrågor som en del av den högre utbildningens uppgifter. Hög-
skoleverket har genomfört en undersökning av högskolans kvalitet ur stu-
dentperspektiv – Studentspegeln 2002. Under rubriken ”Syfte” (s 8) skriver
man att ”faktakunskaper” ofta fokuseras när man diskuterar högre utbild-
ning medan ”personlig utveckling och medborgarkunskap riskerar att få en
mer undanskymd plats” och därför har man nu velat innefatta även detta.

Studentspegeln beskriver i en inledande text högskolans mål:

Förutom de uttryckliga målen finns också förväntningar på att den
högre utbildningen ska bidra till personlig utveckling och bildning
(Studentspegeln, s 6).

Den högre utbildningen ska också bidra till det demokratiska
samhällets utveckling genom god medborgarkunskap (Studentspegeln,
s 7).

Resultaten som redovisas tyder dock på att inte bara diskussionen om högre
utbildning utan även utbildningarnas genomförande i stor utsträckning
handlar om faktakunskaper medan det självständiga lärandet och de mål
som rapporten inledningsvis ställer upp inte har någon framträdande plats.
Studentspegelns resultat sammanfattas i en annan rapport:

En majoritet av studenterna tycker inte att utbildningen bidrar till
personlig utveckling, samhällsengagemang och förståelse för andra
grupper i samhället (Högskoleverket 2003a, s 18).

Medborgarkunskap och demokrati återkommer jag till längre fram i detta
kapitel.

Roz Ivanič forskar om skrivande och identitet och hon påpekar att det är
ett forskningsområde där inte mycket har gjorts. Det finns en del psykolo-
gisk forskning där skivande ses som ett medel som hjälper individen att
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utveckla eller finna sin identitet och där alltså identiteten är huvudsak. Ivanič
tar i stället sin utgångspunkt i skrivandet och hur skrivande påverkar iden-
titeten. Ivanič ansluter inte till ett identitetsbegrepp där individen har en
identitet att finna eller avtäcka, utan hon beskriver identitet som något som
konstrueras diskursivt. Hon beskriver sin utgångspunkt som ”a social view
of writing” (1998, s 345).

Much of the theory and research on academic literacy takes an
uncritical view of its norms and conventions as unitary and mono-
lithic, but in this chapter I have been focusing on issues of identity
which, in my view, contribute to a more dynamic way of understan-
ding academic literacies as multiple, shifting and open to contestation
and change. I have been emphasizing the dangers of thinking about
entering the academic discourse community as a process of initiation
into powerful discourses, and suggesting instead that there is always
tension and struggle at the interface between the institution and its
members. Students bring into institutions of higher education
multiple practices and possibilities for self-hood, all of which have
the potential challenge to status quo. The act of writing a particular
assignment is a social interaction into which all these issues are
brought into play (Ivanič 1998, s 106).

Ivaničs sätt att problematisera skrivande ansluter närmast till modellen aka-
demisk literacy, som Lea och Street (2000, se ovan) beskriver men hon går
utöver den eftersom identitet inte är en fråga som de nämner. Dessutom
kritiserar Ivanič institutionerna för deras sätt att hantera studenters skri-
vande och hon uppmanar dem att undersöka och åtgärda brister i den egna
praktiken.

Institutions of higher education are full of complaints about student
writing. The mismatch between students’ writing and institutional
expectations is frequently attributed to a literacy deficit on the part
of the students. The most common response is to set up some sort of
“fix-it” study-skills provision with the aim of remedying this
irritating literacy deficit as quickly and cheaply as possible. My re-
search has led me to see this mismatch in a quite different light, and
to propose that academic institutions … ought themselves to be
examining and remedying their own practices (Ivanič 1998, s 343).

Oili-Helena Ylijoki (2001) beskriver fyra olika sätt på vilka studenter be-
traktar sina uppsatser och hon visar hur betraktelsesättet får betydelse för
deras möjligheter att slutföra uppsatsen och för deras självuppfattning. De
fyra kategorier hon beskriver är: heroic, tragic, businesslike och penal. De
båda första är ”mytiska” och de båda senare ”icke mytiska”.

I de mytiska kategorierna är uppsatsen något ofantlig stort och i det
närmaste ouppnåeligt. Det blir en lycklig upplösning på dramat för de stu-
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denter som ser arbetet med uppsatsen som en hjältemodig bragd och som
slutför det. De som däremot betraktar uppsatsen som ett stort mytiskt pro-
jekt med negativa förtecken och som inte lyckas slutföra det får leva med
upplevelsen av misslyckande långt efteråt och detta påverkar dem negativt.

I de icke-mytiska kategorierna ses uppsatsen som ett kursmoment bland
andra, något som ska göras för att det ingår i kurserna. Studenter med
dessa hållningar slutför uppsatsen. Antingen genom att metodiskt gripa sig
an uppgiften och driva den till fullbordan med en övervägande positiv känsla
kring att ha klarat det – Ylijoki kallar kategorin businesslike. Eller genom
att se uppsatsen som ett straffarbete som tyvärr måste genomföras, men
som det ändå finns ett slut på, vanligen med en negativ upplevelse av att
tvingas utföra den här typen av uppgift.

Jämförelser och konsekvenser
Med Perry, Studentspegeln, Ivanič och Ylijoki har jag beskrivit fyra ansat-
ser där skrivande på olika sätt får betydelse för studenternas personliga
utveckling. I handledningarna och i forskningen om uppsatsskrivande är
denna fråga knappast nämnd. Forskningen om uppsatsskrivande nämner i
något fall självkänsla och skrivande men frågan fördjupas inte utan stannar
vid ett omnämnande. Uppsatshandledningarna tar ofta upp frågan om skriv-
kramp och det skulle kunna vara en ingång till att diskutera personlig ut-
veckling, men handledningarna nöjer sig med att ge tips om olika tekniker
för att få fart på skrivandet igen och andra ingångar till resonemang om
personlig utveckling eller identitet förekommer knappast.

Nyberg (2000) skriver att hans vetenskapliga skolning fått betydelse även
för livet utanför akademin.

Allt det nya jag fått lära mig har förändrat mig. Det har bidragit till
en mognadsprocess som jag haft stor behållning av, inte enbart i mitt
arbete som psykolog och senare som universitetslärare men också i
mitt vardagsliv. Jag har bl a börjat inta en mer forskande inställning
till mycket av det jag gör. När jag exempelvis ska skaffa någon dy-
rare produkt … sätter jag igång en liten forskningsprocess. … Den
nyfikenheten och forskande inställningen har jag inte ångrat. Det tar
någon timme längre att göra ett gott val. I gengäld kan jag under
många år glädja mig åt att ha en fungerande produkt. Det är svårare
att gå lika systematiskt till väga då man skall välja livspartner. Men
tänk vad bra det skulle vara på längre sikt (Nyberg 2000, s 216)!

Av de exempel som Nyberg ger verkar han mest se nyttan av studier som ett
kritiskt granskande av fakta inför vardagliga beslut och inte som något som
också kan appliceras på värdefrågor som val av livspartner. Men den mog-
nadsprocess han nämner inför arbetet som psykolog och lärare torde inne-
fatta också en personlig mognad. Hur detta än förstås, utgör Nyberg ett
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undantag från övriga handledningar genom att han alls nämner personlig
mognad.

Handledningarnas beskrivningar av uppsatsskrivande påminner mest om
Ylijokis kategori om skrivande som straffarbete. Studenten slutför ett antal
moment utan att egentligen skönja en helhetsbild som kan ge tillfredsstäl-
lelse och till slut är uppsatsen klar. Widerberg avviker och beskriver uppsats-
skrivandet inom ramen för Ylijokis mytiska kategorier. Skrivandet beskrivs
som ett ofantligt stort projekt som inte bara handlar om vad studenten gör
utan det är nära förknippat med självkänslan och texten när en förhopp-
ning att dramat ska sluta väl och inte i tragedi. Rapporterna och forsk-
ningen om uppsatsskrivande eftersträvar att studenterna ska ges tillfälle att
uppleva skrivandet som businesslike – som en positiv upplevelse. Jag har
svårt att se att Ylijokis modell rymmer en ideal position – alla fyra framstår
på olika sätt som problematiska, men businesslike är den minst problema-
tiska. Att uppfattningen uppsatsskrivande som straffarbete över huvud ta-
get förekommer (hos studenter och som attityd i handledningar) ger dock
institutionerna anledning att följa Ivaničs uppmaning till självrannsakan.

Lära för föränderlighet
Ett annat sätt att gå utöver skrivande som en fråga om fakta och färdighet
presenteras av Bowden och Marton (1998/2004). De förespråkar ett skifte
i synsätt när de skriver om universities of learning och tar ställning för att
utbildning primärt handlar om lärande, inte om undervisning. De hävdar
lärande som den centrala aktiviteten vid ett universitet. Studenterna lär ge-
nom att studera sådant som redan är känt av andra. Forskare lär nytt, så-
dant som inte tidigare varit känt av andra. Bowden och Marton utsträcker
också lärande till den tredje uppgiften.

The point we are making is this: the university does not have three
aims, it has one. Teaching, research and service are all supposed to
yield learning: for the individuals (through knowledge being formed
which is new to a particular person), for humanity (through knowledge
being formed which is new in an absolute sense) and for communities
(through knowledge being formed for specific purposes) (Bowden &
Marton 1998/2004, s viii).

Det finns likheter mellan detta och Ramsdens teori om undervisning. Även
om Ramsden använder ordet undervisning så gör han det till en fråga om
både studenters och lärares lärande. Bowden och Marton går dock längre
än Ramsden genom att de innefattar forskning och den tredje uppgiften.

Om utbildningar ska kunna förbereda studenter för livet och arbetet i en
föränderlig värld kan de inte primärt handla om det som idag (men troligen
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inte imorgon) är central kunskap utan utbildningarna måste erbjuda stu-
denterna möjligheter att erfara förändring, enligt Bowden och Marton.

The thesis is that we will be capable of dealing with varying (and
novel) situations in the future because we have experienced varying
(and once novel, but now known) situations in the past (Bowden &
Marton 1998/2004, s 34).

I tanken om universities of learning finns lärandets kontext med som en
insikt om att kunskap växer på olika sätt i olika sammanhang och att det
inom ämnen är meningsfullt att studera hur ämnets kunskaper har blivit
kunskaper. Detta kan också vara ett sätt att visa på likheterna mellan fors-
karnas lärande och studenternas lärande.

What students learn, what scientists “know”, we would like to
conceptualize as “ways of seeing”. This is not to say that everything
is relative in the sense that there can never be any consensus, that any
idea is as useful as any other, or that it is not possible to compare one
way of seeing with another. Rather, this way of thinking provides a
more powerful explanation for what we already know about learning.
Every way of seeing contributes to our collective understanding of
any phenomenon (Bowden & Marton 1998/2004, s 131).

Dessa olika sätt att se något blir för Bowden och Marton betydelsefulla
även när undervisning ska planeras genom att de förespråkar att lärares
olika intressen och synsätt används som resurs. Det som är gemensamt för
alla lärare är dock att de behöver en teoretiskt grundad förståelse av verk-
samheten där målet ska vara att förbättra studenternas lärande. Bowden
och Marton förespråkar alltså att lärare tillsammans planerar och genom-
för undervisning och för det behöver de diskutera kursinnehållet, men de
måste också diskutera sina teoretiska utgångspunkter för hur undervisning
kan bedrivas. I det gemensamma arbetet kan de användbara olikheterna
komma fram och en sådan gemensam teoretisk grund utarbetas.

Bowden och Marton ser att den högre utbildningen genom att sätta läran-
det i fokus förbereder studenterna för aktivt och produktivt deltagande i
arbetslivet, till nytta både för dem själva och för samhället. De tar avstånd
från tanken att utbildningar ska definiera vilka kompetenser studenterna
behöver för att klara sina framtida arbeten eftersom förändringstakten gör
att förberedelserna alltid slår fel. Genom att sätta lärande (i den vida defini-
tion de ger begreppet) och förändring i främsta rummet bidrar utbildningar-
na bäst till studenternas kommande arbetsliv.

Bowden och Marton framhåller alltså lärande som ett sätt att förbereda
studenterna för aktivt deltagande i ett föränderligt samhälle och liknande
tankegångar, om än med en annan betoning, framförs av Alfred North
Whitehead (1929/1967). Han är skarp i sin kritik av utbildning som över-
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föring av vissa kunskaper och han framhåller universiteten som viktiga driv-
krafter för samhällets utveckling. Universiteten är viktiga, inte som institu-
tioner i sig, utan som mötesplatser där forskare och studenter gemensamt
bidrar till samhället. Whitehead får här tala för sig själv:

The universities are schools of education, and schools of research.
But the primary reason for their existence is not to be found either in
the mere knowledge conveyed to the students or in the mere
opportunities for research afforded to the members of the faculty.

Both these functions could be performed at a cheaper rate, apart
from these very expensive institutions. Books are cheap, and the sys-
tem of apprenticeship is well understood. So far as the mere imparting
of information is concerned, no university has had any justification
for its existence since the popularisation of printing in the fifteenth
century. Yet, the chief impetus to the foundation of universities came
after that date, and in more recent times has even increased.

The justification for a university is that it preserves the connection
between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the
old in the imaginative consideration of learning. The university
imparts information, but it imparts it imaginatively. At least, this is
the function which it should perform for society. A university which
fails in this respect has no reason for existence. This atmosphere of
excitement, arising from imaginative consideration, transforms
knowledge. A fact is no longer a bare fact: it is invested with all its
possibilities. It is no longer a burden on the memory: it is energising
as the poet of our dreams, and as the architect of our purposes.

Imagination is not to be divorced from the facts: it is a way of
illuminating the facts. It works by eliciting the general principles
which apply to the facts, as they exist, and then by an intellectual
survey of alternative possibilities which are consistent with those
principles. It enables men to construct an intellectual vision of a new
world, and it preserves the zest of life by the suggestion of satisfying
purposes (Whitehead 1929/1967, s 92–93).

Jag förstår detta som ett påpekande om universitetets möjligheter att utgö-
ra en drivkraft för förändring av samhället. Whitehead uttrycker också
mycket tydligt att utbildning aldrig får bestå i att de studerande ska traggla
med kunskaper som saknar relevans för dem – att läraren vet att kunska-
perna blir nyttiga senare räknas inte som relevans – eftersom det förstör
bandet mellan kunskap och ”the zest of life”, som han håller så högt. Där-
med knyter han ihop de båda aspekter av kunskap bortom fakta och färdig-
het som jag delat upp i två underavsnitt: personlig utveckling och lärande
för ett föränderligt samhälle.
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Jämförelser och konsekvenser
Detta ihophållande av studiernas värde för den enskilda liksom för samhäl-
let finns, mer eller mindre tydligt, närvarande i alla de texter jag refererar i
detta avsnitt. Det är ett understrykande av att utbildning inte är något i sig,
utan att utbildning alltid har ett mål. Det låter som en truism, något som
inte är värt att uppmärksamma. Men när jag jämför vad bland andra Perry,
Studentspegeln och Whitehead har att säga om utbildning med hur hand-
ledningarna skriver om uppsatsskrivande ser jag att utbildningens mål allt-
för ofta är bortglömt.

Uppsatser kan ses som en examinationsuppgift, en uppgift att utföra på
ett korrekt sätt – och det är det vanliga sättet i handledningarna. Men upp-
satser kan också ses som ett tillfälle att forska, att söka kunskap, att förstå
vad kunskap är, att förstå vilka möjligheter och begränsningar olika
forskningsansatser har, att förstå vilka anspråk forskning kan göra, ett till-
fälle för personlig utvecklig och en förberedelse för deltagande i samhället.
Detta är utbildningens mål enligt de källor jag läser ovan. Med de målen
måste det vara utbildningens uppgift att göra det möjligt för studenter att
se uppsatsens många olika möjligheter – inte att lära studenter att utföra en
examinationsuppgift.

Det är dock ingen lätt uppgift, men Bowden och Marton ger ett uppslag
till hur den kan genomföras. Om lärarna samarbetar brett skulle det inne-
bära en möjlighet att faktiskt låta uppsatsskrivandet bli en del i hela utbild-
ningen och inte ett separat moment. Dessutom skulle ett studium av kun-
skapens historiska framväxt, som de förespråkar, kunna bidra med ett per-
spektiv som jag tror skulle öka studenternas förståelse av vad det är att
skriva uppsats.

Bowden och Marton betonar föränderlighet och omskrivet till uppsats-
skrivande kan det betyda att om studenter får lära sig ett rätt sätt att skriva
uppsats så lär de sig det sättet. Om de däremot får möta olika sätt att skriva
(vetenskapsteoretiska positioner, teorier, metoder, dispositionsalternativ etc)
får de en chans att förstå vad uppsatsskrivande och forskning är och vilken
sorts kunskap det kan bidra med.

Högskola för medborgarskap och demokrati
I kapitel 10 pekar jag på att de sociokulturella perspektiven öppnar för
demokratifrågan kopplat till lärande och därigenom markeras en övergång
till avhandlingens tredje steg. De är långtifrån ensamma om att anknyta
utbildning till demokrati – det är i sig ett stort forskningsfält som jag här
enbart snuddar vid. Medborgarskap och demokrati finns med bland de mål
för högskolan som Studentspegeln (2002) beskriver och efterfrågar.
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Högskolans uppdrag handlar både om individens egen utveckling och
utbildning och om samhällets behov av forskning och av utbildad arbets-
kraft. Denna spänning mellan individ och samhälle diskuteras ibland i ter-
mer av bildning, demokrati, solidaritet och intersubjektivitet. Dessa reso-
nemang går utöver ett snävt nyttoperspektiv och påvisar ett spektrum av
interfolierade frågor och utmaningar för den högre utbildningen, inte minst
mot bakgrund av den ökade studenttillströmningen.8

Många forskare lyfter fram vårt gemensamma varande i samhället och i
världen och därmed betonas det moraliska dilemmat om gemenskap och
autonomi, och frågan om utbildningens roll för individens utveckling till
ansvarstagande medborgare blir central. Utbildningens roll ses då inte pri-
märt som en fråga om att bibringa studenter vissa kunskaper, utan som ett
tillfälle där de studerande kan träda in i mänskligheten och sätta sin egen
förmåga i relation till medmänniskorna, kulturen och demokratin.9

Mycket av det som skrivs om demokrati och utbildning tar sin utgångs-
punkt i demokrati som ett sätt att leva tillsammans och inte primärt enbart
som styrelseform och då är Dewey en viktig inspiratör.10 När demokrati
förstås som en livsform blir gränsen för vad som är till gagn för den en-
skilda individen och för samhället i stort, upplöst. Detta blir synligt i de
texter jag refererar här genom att den personliga utvecklingen finns med
som villkor för det gemensamma bästa.

In fact, what Pestalozzi and the Romantics vaguely realised was that
Bildung revolved around something we today could call “civic
competency.” And part of that is a capacity for initiative, responsibility,
a sense that it is necessary that my knowledge is essential and should
be put to work – for the sake of everyone (Sörlin 2002, s 377).

Nel Noddings skriver om vad Dewey avsåg med demokratisk utbildning:

Learning to participate in democratic life involves living demo-
cratically – students working together on common problems,
establishing the rules by which their classrooms will be governed,
testing and evaluating ideas for the improvement of classroom life
and learning, and participating in the construction of objectives for
their own learning. From this perspective, student participation in
democratic living serves as both an end in itself and as a means
toward the achievement of adult democratic life. What is learned in
such participation is not a batch of information to be applied at a
future date but the skills and actual procedures, the very mode of
life, of democracy (Noddings 1995, s 35).

Något lite av detta finns med hos Dysthe (kapitel 10) men annars—är tan-
kegångarna om utbildning och demokrati och om studenternas möjligheter
att delta även när undervisningen ska planeras och mål upprättas frånva-
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rande i de texter jag läser i steg två. Däremot finns i lagarna som styr högs-
kolans verksamhet en öppning för studenternas aktiva deltagande i hela
utbildningsprocessen (kapitel 13).

Nussbaum (1997) pekar på att den högre utbildningen har det unika
uppdraget att inte bara ge en yrkesutbildning utan också en allmän med-
borgarförberedande utbildning. Denna liberal education innebär en frigö-
rande utbildning för alla studenter. Medborgare som på detta sätt frigjorts
har ”ownership of their own thought and speech, and this imparts to them
a dignity that is far beyond the outer dignity of class and rank” (s 293). Den
utbildning Nussbaum förespråkar utgår från klassiska texter som ska läsas
och diskuteras.

Nussbaum är förespråkare för att utbildning ska ha en viktig roll för
formandet av demokratiska medborgare. Englund är överens med Nuss-
baum om att utbildningen har en viktig roll att spela, men de skiljer sig åt i
fråga om hur denna roll ska utformas. Englund framhåller att utbildnings-
institutioner, både skola och universitet, är möjliga platser för deliberativ
kommunikation – särskilt om de utgör mötesplatser för människor med
olika bakgrund.11

“Deliberative communication” stands for communication in which
different opinions and values can be set against each other. It implies
an endeavor by each individual to develop his or her view by list-
ening, deliberating, seeking arguments and valuing, coupled to a
collective and cooperative endeavor to find values and norms which
everyone can accept, at the same time as pluralism is acknowledged
(Englund 2002, s 5).

Englund ställer upp fem kriterier för deliberativ kommunikation. Olika åsik-
ter och argument för dessa ges plats. Deltagarna respekterar varandra och
lyssnar på de argument som framförs. Det finns en vilja att nå samförstånd,
eller att klargöra skillnader. Auktoriteter kan utmanas. Diskussioner kan
föras utanför lärarens kontroll.

Deliberationen får den dubbla funktionen att bidra till studenternas ut-
bildning och till deras medborgarskap. Deliberationen bidrar dessutom till
att omförhandla medborgarskapets villkor och innehåll. Därmed omfattas
individer, utbildning och samhälle i samtal som kan leda till förändring
eller befästande av hur medborgarna väljer att leva tillsammans.

Bengt Molander (2002) avviker från övriga forskare jag refererar i detta
avsnitt genom att han gör en poäng av att hålla isär demokrati som politik
och demokrati i utbildning – vilket övriga uttalat vill hålla ihop. Han påpe-
kar att det är omöjligt att ställa upp en färdig beskrivning av ett demokra-
tiskt samhälle och att ha det som mål eftersom strävanden efter att nå de-
mokratins mål och processen att definiera demokratin alltid äger rum till-
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sammans. Om målen redan är satta på förhand finns inget utrymme för att
bestämma målen och då är demokratin satt ur spel. Politisk demokrati hand-
lar om beslutsfattande, om att leva tillsammans, medan akademisk demo-
krati handlar om kunskapsbildning och om att lära tillsammans. I utbild-
ning lär man sig argumentera och det är nyttigt även i den politiska sfären,
men för övrigt är skillnaderna mellan dessa båda sfärer stora.

There is, certainly, an essential difference between arguing against
democracy at an academic seminar and arguing against it as a gene-
ral political idea in society at large (Molander 2002, s 366).

Argumenten mot demokrati i ett seminarium kan bidra till att deltagarna
lär sig mer om demokratin och om att leva tillsammans, kort sagt till att de
blir bättre samhällsmedborgare i en demokrati, medan argument mot de-
mokrati i den politiska debatten kan vara förödande.

Molander skiljer alltså på demokrati som politik och demokrati i utbild-
ning medan Carsten Ljunggren och Ingrid Öst tar sin utgångspunkt i en
kritik av sådana skiljelinjer (vetenskap, politik, kultur; student, person) och
efterfrågar utbildning som överskrider gränser. Ljunggren och Öst vill

pröva universitetet som en plats för gränsöverskridande både på in-
stitutionell- och individnivå, där det politiska uppfattas som en han-
tering av osäkerhet och där osäkerheten uppfattas som ett ständigt
närvarande villkor. … Det alternativ vi söker är universitetet som ett
offentligt rum, som inbegriper handlingar i samhällets samtliga sfärer
(vetenskap, politik, kultur) grundat på samhörighet/tillhörighet och
ett ”kritiskt varande” (Ljunggren & Öst 2002, s 22–23).

Universitetet beskrivs som en plats för förändring och nya tankar, där det
moraliska ansvaret medför att solidaritet som en strävan efter att förstå hur
det är att vara någon annan blir vägledande. Kravet på handling och för-
ändring visar att studenter inte har en enda roll utan snarare bör tillåtas
vara personer som gör politiska, moraliska och estetiska avväganden och
därmed är aktörer i universitetet och samhället.

Christian Weisser (2002) anknyter frågorna om utbildning, medborgar-
skap och demokrati till studenternas skrivande inom utbildningar. Han ar-
gumenterar för hur och varför man kan och bör låta studenternas skri-
vande rikta sig till verkliga läsare utanför utbildningsmiljön och hans erfa-
renhet får stå som exempel på hur studenternas skrivande kan anknytas till
samhället utanför utbildningen.12 Han eftersträvar ett skrivande som är
meningsfullt, som påverkar och som leder till beslut och handling.

I aspire to make my writing courses meaningful not just in terms of
enabling students to be successful writers in their academic pursuits,
nor even just in their future careers, but in their ability to speak and
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write discourse that will enable them to take part in the political and
social spheres of American life. In other words I want to help my
students become active citizens (Weisser 2002, s 94).

Det skrivande Weisser (s 110–111) eftersträvar, kallar han ”public writ-
ing”. Studenternas skrivande ska, enligt hans modell, rikta sig mot arenor
där opinion bildas och beslut fattas. Många som undervisar om skrivande
ger studenter i uppdrag att skriva ett brev till lokaltidningen. Det är inte
tillräckligt enligt Weisser, även om det också kan vara meningsfullt. Lämp-
liga arenor att vända sig till är istället organisationer och företag där man
som enskild kan vara med och påverka beslut (hyresgästföreningar, fackli-
ga organisationer, studentkåren, miljöorganisationer, lokala företag, poli-
tiska organisationer etc). Skrivandet handlar inte om att i insändarstil föra
fram sin åsikt, utan det ska vara ett vetenskapligt skrivande där teorier,
tidigare forskning, historisk bakgrund och annat med relevans för frågan
beaktas. Det Weisser förespråkar är ”verkliga” texter som kan bli underlag
för beslut och handling. Texter som har mening både för studenten och för
läsare utanför utbildningen.

Demokrati och utbildning har med varandra att göra – det är knappast
något kontroversiellt påstående. Däremot finns åtskilliga sätt att beskriva
detta förhållande, vilket jag här endast gett ett smakprov på. En minsta
gemensam nämnare bland dem som ägnar sig åt frågan är tanken att utbild-
ning aldrig kan betraktas som en företeelse skild från det omgivande sam-
hället. Därav följer att det som studenter möter i och genom utbildning
(både innehållet och socialisationen som sker genom att de är tillsammans
med andra) inte enbart är en intern utbildningsfråga utan en fråga som har
betydelse för studenternas (framtida) liv som samhällsmedborgare.

Jämförelser och konsekvenser
Uppsatshandledningarna och forskningen om uppsatsskrivande behandlar
skrivande primärt som en intern utbildningsfråga. Det görs egentligen inga
kopplingar till någonting utanför den utbildningssituation där uppsatsen är
en examinationsuppgift. I någon handledning nämns att yrkeslivet ofta krä-
ver att man kan skriva och att uppsatsen därför är en nyttig övning, och i
några fall nämns också uppsatser med extern uppdragsgivare där studenten
utför ett arbete som kommer företaget till gagn. Uppsatsen relateras dock
aldrig till demokrati, samhällsansvar eller solidaritet. Det framstår som vik-
tigare att uppgiften är avklarad än att den är meningsfull.

Uppsatser skulle mycket väl kunna diskuteras i termer som går långt
utöver att de ingår som uppgift i utbildningen och långt utöver nyttan för
den enskilde. Det komplicerade förhållandet mellan utbildning och demo-
krati och samhälle som diskuteras av så många forskare – exempelvis i ter-
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mer av deliberation med konsekvenser både för individ, utbildning och sam-
hälle (Englund 2002) – är dock oftast frånvarande och därmed förblir stu-
denterna studenter, och får ingen chans att bli personer (Ljunggren & Öst
2002) eftersom stora delar av deras liv hålls undan från studierna. På samma
gång döljs att studenterna redan är medborgare i ett samhälle och att de
kan bidra till det exempelvis genom att skriva ”verkliga” texter (Weisser
2002) och genom att de lär sig argumentera (Molander 2002).

Utbildningens anknytning till samhället utgör en väg att göra studierna
mer intressanta för studenterna, att dra nytta av det ömsesidiga intresse av
de studerade frågorna som finns inom och utom akademin, att i mötet med
andra få en chans att göra egna ställningstaganden med både personliga
och samhälleliga konsekvenser, att förbereda för yrkesliv och för ett liv som
medborgare och ge studenterna en chans att redan under studierna kunna
vara en del av detta liv – bland annat. Att studenternas uppsatser kan ut-
göra bidrag till vårt gemensamma liv förbigås av handledningarna med tyst-
nad och därmed döljer de en möjlighet att låta uppsatserna bli något mer
betydelsefullt än bara en examinationsuppgift att klara av på bästa möjliga
sätt.

Det finns mer att göra
Vad innebär god undervisning i relation till uppsatsskrivande? De texter jag
läser i steg tre bidrar med några viktiga tillägg till de svar jag ger i steg två.
Störst tyngd bör kanske de svar som kommer från de lagar som styr hög-
skolans verksamhet få, men det är delvis oprecisa svar.

Ingen student ska diskrimineras i högskolan – det är naturligtvis mycket
viktigt men osäkert vad det kan innebära relaterat till uppsatsskrivande.
Att handledningarna inte tar upp den typen av frågor är lätt att konstatera.
I olika typer av forskning om uppsatsskrivande finns frågan ibland med,
men de svar som framkommer är otydliga och det går inte att avgöra om
uppsatsskrivande är ett moment som är mer eller mindre problematiskt än
andra moment. Det tycks dessutom saknas forskning om i vilken mån olika
utbildningsmoment bidrar till eller försvårar olika gruppers deltagande i
utbildningarna.

Frågan om vetenskaplig grund och kritisk bedömning som är central i
lagens föreskrifter för högskolan är också den knapphändigt behandlad i
de texter jag läser. Det är en brist i handledningarna att det är på det viset
och det vore på sin plats med större utrymme för frågan även i övriga tex-
ter. Inte heller studenternas rätt till inflytande ges utrymme i texterna. Om
man ser det som en formell rätt till representation i beslutande organ finns
ingen anledning att ta upp det i handledningar, men om inflytandet också
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rör utbildningarnas innehåll, och jag tror att det är den mest rimliga inne-
börden, är det en brist.

God undervisning bör vara undervisning som sker i enlighet med de la-
gar som styr högskolan och då kan jag konstatera att handledningarna bris-
ter. Lagarna efterfrågar ett aktivt arbete för kritisk bedömning, för student-
medverkan och mot diskriminering, medan motsvarande omsorg om dessa
frågor inte finns i handledningarna.

De metateoretiska resonemang som inleder kapitel 14, om språk och skri-
vande, är inte exempel på sådant som tas upp i handledningarna. Vid en
jämförelse placerar jag dessutom de flesta handledningarna i det som i dessa
resonemang utpekas som de enklare och mindre problematiserande posi-
tionerna.

Utbildning som förberedelse för arbetslivet, finns omtalat i några hand-
ledningar. Utbildningens roll för personlig utveckling eller för medborgar-
skap och demokrati finns däremot inte med.

Texterna jag läser i steg två och tre kritiserar ibland läroböcker och hand-
ledningar. I övrigt finner jag förvånansvärt få överlappningar mellan de
olika stegen. Handledningarna anknyter i liten grad till forskning om lär-
ande och uppsatsskrivande. Forskningen om lärande och uppsatsskrivande
tar sällan eller aldrig upp utbildningsfrågor i allmänhet. Forskningen om de
vidare kontexterna håller sig till övergripande resonemang även om de ger
exempel på sådant som görs och kan göras i utbildning.

Det är inte rimligt att i en artikel, eller ens i en bok, täcka alla olika
infallsvinklar på den studerade frågan – mitt påpekande om bristande över-
lappning ska därför inte läsas som ett krav på att alla borde skriva om alla
de frågor jag nämner. Kravet kan också ställas på läsaren att välja olika
texter om det innehåll man vill studera. Handledningar borde definitivt
relatera till forskning och till högskolans uppdrag eftersom det är texter
tänkta att använda i en verksamhet som ska främja vetenskapliga arbets-
sätt och vara vetenskapligt grundad, så i det fallet hävdar jag att de håller
sig inom en alltför snäv kontext. Annars vill jag hellre läsa frånvaron av
överlappningar som en öppning för nya forskningsmöjligheter. Exempelvis
vore det spännande att undersöka om uppsatser kan vara ett moment som
bidrar till ökad mångfald i högskolan.

William James would hold that there is nothing useful or good about
a meta-thought unless it has useful consequences for a thought that
has useful consequences for an action (Perry 1970, s 33).

Blåsjö (2004) visar på det nära sambandet mellan forskning, uppsatsskri-
vande och annan undervisning inom ämnen och hennes studie är ett exem-
pel på en meta-tanke som har konsekvenser för tänkande om uppsatsskri-
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vande som får konsekvenser i handling – just det som Perry efterfrågar.
Annars finner jag att frågan om uppsatsskrivande som en del av ämnets
forskning och som en del av en hel utbildning i högskolan ibland skymtar
förbi men aldrig tas upp på allvar i de texter jag läser. Min uppfattning är
att utbildningarna måste låta uppsatsskrivande vara en del av hela utbild-
ningen genom att frågor om vad vetenskap kan vara ständigt diskuteras
och genom att studenterna får skriva kontinuerligt. Jag ser också att de
vidgade perspektiv som presenteras i detta kapitel kan bidra till att göra
studierna mer meningsfulla och ge dem syften som går utöver att klara ex-
amen.

Avslutningsvis i kapitel 12 drar jag slutsatsen att uppsatshandledningar-
na inte självständigt kan utgöra en del i god undervisning om uppsats-
skrivande, men att de kanske kan användas som en del i sådan undervis-
ning. I steg tre pekar jag på några frågor som jag menar att man behöver ta
ställning till när uppsatsskrivande (och andra utbildningsmoment) plane-
ras. Jag finner att frågorna om högskolans uppdrag, om makt och jämlik-
het, om allas lika möjligheter och olika metaperspektiv på språk och skriv-
undervisning inte finns med i handledningarna. Det är frågor som inte får
glömmas när verksamheten planeras och det understryker min slutsats från
steg två att handledningarna måste kompletteras.

Uppsatshandledningarna fokuserar genomgående uppsatsens yta. De
framställer skrivande som ett medel för att överföra ett budskap. De fram-
håller att uppsatsskrivande är en forskningsverksamhet, men de proble-
matiserar inte vad forskning är. Genom att framställa en mall för hur man
gör försvårar de för den läsare som försöker utsätta texten för en kritisk
granskning – vilket alla studenter bör göra eftersom det hör till högskolans
mål. De anknyter i liten grad, om alls, till forskning om uppsatsskrivande
och lärande. Kort sagt: Uppsatshandledningarna måste läsas med en kri-
tiskt granskande blick som de inte inbjuder till. De ger en del missvisande
råd men de ger också uppslag till sådant som kan diskuteras i en utbildning.
Jag undrar om det inte vore idé att låta forskning om uppsatsskrivande ta
plats bland kurslitteraturen i stället för, eller parallellt med handledningar-
na. Studenter – framför allt på C-nivå, men även tidigare – bör vara väl
rustade att ta del av forskningsbaserade texter. Studenterna är akademiker
och det finns inget skäl till att de ska erbjudas förenklingar, om det inte är
absolut nödvändigt som introduktion till delar av studierna.

Den viktigaste konsekvens som jag ser av allt det jag läser om uppsats-
skrivande är att lärare behöver vara väl förberedda för studenternas uppsats-
skrivande. De behöver prata sig samman i lärarlag, de behöver föra en meta-
diskussion kring det egna ämnets sätt att forska och skriva och de behöver
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föra sådana diskussioner även med studenterna så att de får en chans till
den kritiska granskning som lagen kräver.

Under mina läsningar av uppsatshandledningarna formulerade jag me-
ningen om uppsatsskrivande som ett utbildningsmoment. Det är en ganska
självklar mening och det vore svårt att över huvud taget finna en text om
uppsatser som argumenterar för något annat. Det som är intressant och
som visar sig i mina läsningar av andra texter är den stora variation i hur
”utbildning” beskrivs. Utbildning tycks i handledningarna primärt vara ett
antal moment som ska gås igenom och en examination. De stora frågorna
om utbildningens mål och om högskolans mål i relation till det innehåll och
de uppgifter som ingår i utbildningen i stort och särskilt i uppsatskurserna,
ställs inte. Ur andra texter läser jag just dessa frågor som de primära
utbildningsfrågorna. Avhandlingen går i tre steg från en snävare till vidare
kontext och det är inga små skillnader mellan texterna i steg ett och tex-
terna i steg tre. En fråga jag ställer mig är om det är möjligt att förenkla de
komplexa resonemangen om utbildningens uppgifter, möjligheter och
utmaningar till mer hanterliga frågor. Jag är rädd att det inte är möjligt och
därför förblir utbildning ett svårt projekt. Och jag är glad om det inte är
möjligt eftersom det borgar för fortsatta utmanande arbetsuppgifter och
forskningsprojekt för alla som intresserar sig för utbildning.
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Noter
1 Rienecker och Jørgensen betraktar vissa handlingar som språkhandlingar, men
står dock inte i övrigt för en konstitutiv språksyn utan håller sig till en överförings-
metafor och eftersträvar objektivitet. De menar t ex att

Uppsatsen ska i vetenskapens namn språkligt förmedla information
– objektivt – läsaren ska kunna komma till samma resultat genom att

följa samma procedur
– uttömmande – man får inte undanhålla läsaren informationer som

skulle kunna ändra resultaten
– precist och entydigt – läsaren ska förstå samma sak som den under-

sökande
– sant, korrekt – läsaren ska kunna kontrollera informationen
– sammanhängande – läsaren ska kunna följa resonemangen och

argumentationen (Rienecker & Jørgensen 2000/2002, s 243).
Närvänen å sin sida uttalar att hon står för en konstitutiv språksyn och avvisar
möjligheten till objektivitet. Men i boken i övrigt framträder ett annat synsätt. T ex
när hon beskriver hur man introducerar tidigare forskning framgår det inte att
författaren skapar något genom och i sin beskrivning utan då är det just en beskriv-
ning av vilken litteratur som kommit till bruk – inte en berättelse om hur litteratu-
ren bidragit till skribentens sätt att uppfatta det undersökta på nya sätt, eller hur
författandet av texten har lett till nya sätt att förstå det som behandlas.

Det man också ska fundera på när man introducerar sin studie för läsaren
är hur man framställer sitt teoretiska tänkande. Det förekommer, i synner-
het när det gäller mer oerfarna författare, att man i tur och ordning pre-
senterar en rad olika teoretiska perspektiv eller skolbildningar som i prin-
cip skulle ha kunnat användas i studien för att sedan ange vad man själv
faktiskt har valt för perspektiv. De introducerande delarna får då lätt en
lärobokskaraktär (Närvänen 1999, s 48).

2 I de sociokulturella teorier jag läser i steg två finner jag synen på språk som red-
skap och ett isärhållande av språk och verklighet. Men även synen på verkligheten
som diskursivt konstituerad finns inom de sociokulturella perspektiven, exempel-
vis hos Säljö (2000). Även i den språkvetenskapliga forskningen om skrivande har
jag funnit exempel på forskare som ger uttryck för en diskursiv språksyn och som
också refererar till sociokulturella perspektiv (Tynjälä, Mason & Lonka 2001).
Hyland (2002) som jag refererar i kapitlet är språkvetare och hans ställningstagan-
den ligger nära mina egna.
3 Marton och Booth (1997/2000) gör en liknande beskrivning.
4 Bereiter och Scardamalia (1987, s xiii) skriver att de behandlar ”the mental
activities that go into composing written texts”.
5 Liksom ett antal andra studier av moralisk utveckling har även Perry kritiserats
för att han studerar män från en viss social bakgrund vilket gör att man kan ifråga-
sätta om den utveckling som beskrivs är en mänsklig utveckling eller en utveckling
bara hos vissa. Jag använder studien inte för att visa på utvecklingen utan för att
visa på det samband mellan fakta och värden, studier och personlig utveckling som
är en väsentlig del i studien.
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6 Alla rör sig i samma riktning men de börjar på olika positioner i den niogradiga
skala som beskrivs. För några studenter blir dock mötet med det komplexa,
kontingenta och pluralistiska (Perry använder också beteckningen relativism) allt-
för påfrestande och de väljer bort fortsatt växande.
7 En student berättar att han vid college för första gången lärt känna människor
som inte har en gudstro – något som för honom alltid varit självklart. En annan
berättar om att han träffat en flicka och att han med henne har samtalat om många
olika frågor och då upptäckt att han har åsikter och ståndpunkter som han kan
redogöra för och han berättar att dessa samtal betytt mycket för hans själv-
uppfattning. Att han dessutom har upptäckt det tillsammans med en flicka tillför
en extra dimension. Andra berättar om hur de kunskaper studierna gett har bidra-
git till att de kunnat ta ställning i olika frågor. Ytterligare en student berättar om
föräldrarnas förväntningar på hans yrkesval och hans egna tankar och önskningar
som tydliggjorts under studierna.
8 Ett närbesläktat forskningsområde rör frågorna om utbildningens mål och upp-
gifter, upplysning och postmodernitet i relation till högre utbildning (se exempelvis
Delanty 2001, Scott 1995, Smith & Webster 1997, Taylor, Barr & Steele 2002).
9 Se exempelvis Gutmann (1987), Nussbaum (1997), Rorty (1989/1997), Studies in
Philosophy and Education, nr 4–5, 2002, Utbildning & Demokrati, nr 1 och 3,
2000.
10 Flera texter av Dewey kan nämnas, exempelvis Democracy and Education (1916),
The Public and its Problems (1927).
11 Englund har forskat mycket kring skola och demokrati (se exempelvis 1986,
1993) men på senare år även omkring högskolan. Vid en jämförelse finns likheter
mellan dessa utbildningsinstanser och exempelvis önskan om deliberation passar
väl in i båda utbildningssystemen. I övrigt finner jag att frågorna om utbildning,
samhälle och demokrati blir, om möjligt, än mer brännande relaterat till grundsko-
lan eftersom den omfattar alla, eftersom eleverna är unga och eftersom skolans
innehåll (läroplan och kursplaner) är politiskt beslutade. Högskolan har mycket
större frihet att besluta om innehåll och studenterna är dessutom vuxna. Detta
väcker frågor kring hur utbildningarna främjar eller hindrar elevers/studenters
möjligheter att påverka utbildningsinnehåll, att här och nu delta som medborgare i
samhällslivet, att leva tillsammans som demokrater, att ta ställning i frågor och att
bidra till hur samhället formas.
12 Weisser för sitt resonemang med hänvisning till bland andra Jürgen Habermas,
Nancy Fraser och Richard Sennett.
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KAPITEL 15

Uppsatsskrivande ger studenter
möjligheter att handla

I avhandlingens första kapitel framgår det att en pragmatisk studie aldrig
kan avslutas med en säker slutsats, utan endast kan leda till fortsatt frågan-
de. Jag påminner om ett citat från William James i första kapitlet.

Om man följer den pragmatiska metoden kan man inte leta efter
sådana ord som avslutar sökandet. Då måste man ur varje ord ut-
vinna dess kontanta värde och tillämpa det i flödet av erfarenheter.
Det framstår mindre som en lösning än som ett program för vidare
arbete, närmare bestämt som en antydan om på vilka sätt förefint-
liga realiteter kan förändras.

Därigenom blir teorier redskap, inte svar på gåtor som vi kan slå
oss till ro med. Vi vilar inte på dem, utan vi rör oss framåt och gör
med deras hjälp ibland om naturen. Pragmatismen mjukar upp alla
våra teorier och sätter dem alla i arbete (James 1907/2003, s 46).

De säkra svaren kan jag inte ge, men jag ser några hållpunkter och riktning-
ar för mitt fortsatta sökande efter god undervisning i relation till uppsats-
skrivande – det som är avhandlingens problem. Jag eftersträvar en pragma-
tisk hållning i hela avhandlingen, men i detta slutkapitel vänder jag mig
dessutom till andra pragmatister och formulerar en pragmatisk mening om
uppsatsskrivande. Den meningen skiljer sig från de övriga jag formulerar
genom att den upptar hela kapitlet och inte endast utgörs av en kortare
formulering.

Några idéer från pragmatismen får särskild betydelse för mina resone-
mang i detta kapitel. Dessa idéer hänger nära samman och är länkar i en
kedja snarare än separata idéer. Utgångspunkten för mina resonemang är
Deweys experience-begrepp (1925/1929, 1938/1997). Jag vill eftersträva
att komma bort från dikotomier och som en förlängning av det vill jag
betona utbildningens roll både för individ och samhälle. Utbildning rym-
mer en moralisk dimension som jag vill lyfta fram. Jag vill dessutom disku-
tera studenternas möjligheter till handling – pragmatismen är ju en
handlingsfilosofi.

Jag börjar med experience, som bör översättas med ”erfarande” snarare
än ”erfarenhet” för att komma närmare Deweys sätt att använda begrep-
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pet. För att påminna om att det är det deweyanska erfarenhetsbegreppet jag
skriver om använder jag ofta, men inte uteslutande, den engelska termen.

Experience är transaktionen mellan en levande organism och dess om-
givning, en process varigenom båda parter förändras (Seigfried 1996).
Dewey påminner om att vi inte ska betrakta experience som något som sker
antingen internt inom människan eller externt mellan en människa och nå-
gonting i den yttre miljön. Experience är ett samspel mellan inre och yttre
faktorer. Vi erfar genom det vi tidigare erfarit och som ett resultat av mötet
med yttre faktorer: händelser, ting och andra människor. Experience som
förändring av både det inre och det yttre är ett sätt varigenom pragmatism-
ens överskridande av dikotomier blir verksamt. Den handlande förändrar
och förändras. Vår andning, våra samtal, våra promenader, vår glädje vid
mötet med en kär vän, upplevelsen av konst och musik, moraliska ställ-
ningstaganden, trosuppfattningar och vårt läsande och skrivande av veten-
skapliga texter är olika exempel på erfarande. Erfarande är därmed något
ständigt pågående och det innefattar alla aspekter av livet.

En utbildningsteori som utgår från experience kvalificeras av två princi-
per, principerna om kontinuitet och interaktion (Dewey 1938/1997). I en
utbildning anordnad i enlighet med dessa principer måste både de yttre och
inre faktorerna ges utrymme.

Interaktion är den samverkan mellan yttre och inre faktorer som utgör
varje experience. Dewey kritiserar sin tids utbildning på ett sätt som belyser
vad han eftersträvar. I en traditionell utbildning togs endast hänsyn till det
yttre, de kunskaper och värderingar som ansågs viktiga som innehåll i en
utbildning. I den progressiva utbildningen fick de inre faktorerna, de stude-
randes egna intressen, för stort utrymme på bekostnad av sådant som tidi-
gare generationer kommit fram till. Dewey att hävdar att utrymmet för det
inre (friheten) och utrymmet för det yttre (kontrollen) måste balanseras. I
den traditionella skolan utövar läraren för mycket kontroll över eleverna
medan eleverna i den progressiva skolan har för stor frihet.

Utbildning är en social process, en process där lärare och studerande
samarbetar och där läraren idealt snarare är gruppledare än en enväldig
maktutövare. Frihet ska inte förstås som en absolut frihet utan Dewey me-
nar att frihet finns inom gränser. Han exemplifierar med barn som spelar
ett spel – de följer vissa regler som de är överens om och reglerna är inte
något hinder för spelet utan reglerna är viktiga för att spelet ska fungera.
Reglerna stöder det sociala samspelet och det gäller både i spelet och i en
utbildningssituation. Lärarens uppgift är att planera så att det både finns
utrymme för individuell frihet och för kontroll i form av styrning av under-
visningen mot det önskade målet. Lärarens uppgift är därmed att söka forma
en situation som ger tillfälle för studenternas lärande, det vill säga en
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utbildningssituation som ger tillfälle till experience som blir till växande
(Dewey 1938/1997).

Kontinuitetsprincipen innebär att man måste blicka mot framtiden när
man planerar och genomför utbildning. Detta betyder inte, påpekar Dewey,
att de studerande ska lära sig sådant som kommer att vara viktigt senare
men som inte har aktualitet i nuet. Tvärtom medför ofta sådant innehåll att
de studerande lär sig att det är svårt eller tråkigt att lära och sådana erfa-
renheter hindrar studenternas framtida lärande. I stället menar Dewey att
eftersom vi bara lever just nu så ska varje utbildningsmoment planeras så
att det är meningsfullt när det äger rum. På så vis blir de studerandes erfa-
renheter i nuet samtidigt en förutsättning för nya erfarenheter i framtiden
och därigenom kan en utbildning som tar hänsyn till här-och-nu också vara
en förberedelse för framtiden (Dewey 1938/1997).

Lärande är att skapa mening och det sker genom experience. Den som
lär går inte oförändrad ur detta meningsskapande – att lära innebär således
inte att ny kunskap adderas till gammal utan lärande innebär förändring av
individen, av hennes förståelse av omvärlden och genom interaktionen för-
ändras även omvärlden.

Lärandet, sett ur pragmatismens synvinkel, omfattar då menings-
skapandet där att lära sig något nytt innebär att ny mening konstru-
eras och som en oupplöslig del av denna process skapas och om-
skapas självet. Det innebär exempelvis att lärandet förstås i sitt sam-
manhang och uppfattas som ett skeende i interaktion med omvärl-
den, särskilt den sociala världen (von Wright 2000, s 49).

För en pragmatist är det aldrig tillräckligt att individen förändras genom
utbildning. Utbildning sker i en social situation där varje individ, samhället
och även kunskapen förändras. Den kommunikativa vändningen medför
att Sanningen inte existerar, utan att meningar skapas och omskapas i en
diskursiv kamp. Studenter är då inte konsumenter av färdiga fakta utan
medskapare av mening och studier blir viktiga eftersom de bidrar till att
den studerande utökar sin repertoar av möjliga konsekvenser av olika hand-
lingar (Cherryholmes 1999).

För Dewey blir mänsklig interaktion central för samhällets utveckling
och för demokratin och i detta spelar utbildning en viktig roll. Utbildning-
ens roll är dock inte primärt att lära de studerande om demokrati och de-
mokratiskt förhållningssätt utan att fungera demokratiskt och därigenom
ge erfarenhet av demokratiskt liv. Även i anslutning till demokrati är
experience dubbelriktat – de studerande förändras när de görs delaktiga i
en demokratisk utbildning, men de förändrar också situationen och ges
därmed möjlighet att påverka det sammanhang där de ingår. Förmågan till
kommunikation är central för mänskliga möten och för möjligheten till sam-
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verkan och därmed också viktig för demokratin. Dewey pekar på samban-
det mellan common, community och communication. Han skriver att det
inte bara är besläktade ord utan det gemensamma (common) kommer till
genom kommunikation och det är det som utgör samhället (community)
(Dewey 1916, Biesta 2003).1

Demokrati och mänsklig gemenskap blir därmed inte primärt något som
finns utan något vi gör tillsammans och utbildning får en viktig roll efter-
som den innebär tillfällen för möten och reflektion över hur vi lever tillsam-
mans och därmed ett tillfälle för förändring.

Utbildning kan inte endast bidra till att skapa möjligheter för hand-
lande – eller kanske vi borde säga för ett verkligt handlande. Utbild-
ning kan också inbjuda till reflektion över de situationer där hand-
lande var möjligt och över de situationer där handlande inte var
möjligt. Det skulle kunna vara ett viktigt bidrag till bildandet av en
social intelligens, en intelligens som behövs i världen för att vi ska
uppmärksamma att skillnad och annanhet inte utgör hot mot vår
subjektivitet, utan är dess grundläggande villkor (Biesta 2003, s 77).

Demokratin är pragmatismens viktigaste mål eftersom demokrati är den
livsform som tillåter och kräver ett ständigt utforskande av nya möjligheter
för ett bättre liv (Cherryholmes 1999). I en demokrati kan vi också kämpa
emot de etiketter som inkluderar och exkluderar människor. Pragmatister
strävar efter att ”vi” ska omfatta så många som möjligt. När människor
indelas i grupper, exempelvis efter kön, etniskt och socialt ursprung och
funktionshinder, blir gruppen av ”vi” alltför liten och de som hamnar utan-
för reduceras till en endimensionell roll som kvinna, invandrare, arbetar-
klass eller funktionshindrad. Strävan efter inkludering innebär dock inte att
olikheterna döljs utan tvärtom är det genom erkännandet av allas unikhet
som vi finner vår likhet. Om vi inte är lika i något annat avseende så är vi
lika i att vi är olika (Cherryholmes 1999, Rorty 1999/2003).

[Pragmatism insists] upon the possibilities of action. And this change
in point of view is almost revolutionary in its consequences. An
empiricism which is content with repeating facts already past has no
place for possibility and for liberty (Dewey 1931/1982, s 33).2

Denna revolutionära vändning – från att rapportera om det som hänt till
att använda det som hänt för mer fruktbara handlingar i framtiden – är ett
av pragmatismens viktigaste signum som får konsekvenser för utbildning.
Jag ser i detta också moraliska konsekvenser för utbildning. Med förmågan
till handling följer ansvar. När en student erfar utbildning förändras hon i
transaktionen med lärare, studiekamrater och kursinnehåll. Att ha ansvar
för utbildning innebär därför att ha ansvar för människors förändring.
Högskolans studenter är vuxna och har eget ansvar, men utbildningen är
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ett delat ansvar och det gäller, som jag skriver inledningsvis i kapitlet att
finna balansen mellan frihet och kontroll. Utbildningen ska erbjuda de reg-
ler som, i balans mellan krav och frihet, möjliggör samspel, förändring,
lärande och handlande. Studenter förslavas om de inte ges möjlighet till
handling.

Plato defined a slave as one who accepts from another the purposes
which control his conduct. This condition obtains even when there is
no slavery in the legal sense. It is found wherever men are engaged in
activity which is socially serviceable, but whose service they do not
understand and have no personal interest in (Dewey 1916, s 85).

En av utbildningens viktigaste uppgifter är att möjliggöra handling.3 Prag-
matister väljer att rikta blicken mot framtiden och i stället för att fråga
varifrån vi kommer eller hurdana vi är frågar pragmatister vilken framtid vi
önskar och hur vi tillsammans ska nå dit (Cherryholmes 1999, Rorty 1999/
2003). Dewey angav att målet för all utbildning är ”the promotion of the
best possible realization of humanity as humanity” (Dewey 1916, s 95).
Andra mål är tänkbara, men det pragmatiska kravet är att målen innefattar
allt mänskligt erfarande och inte bara en aspekt (exempelvis kunskap), att
målen innefattar vårt gemensamma liv och att de har mening både i nuet
och i framtiden.

Vad kan då detta innebära i anslutning till skrivande? Jag ger i det följande
några olika exempel.

Perry (1977) berättar från sitt arbete som studierådgivare. Han framhål-
ler att lärare kan bidra till studenternas utveckling genom att redovisa hur
de själva funderar över och handskas med liknande frågor som studenterna
har. Men därtill behöver varje student få lärarnas respons på sig själv som
lärande och tänkande person. Perry berättar om en student som efter sina
fyra års studier tänkte tillbaka på allt hon varit med om och det som fram-
stod för henne som en central erfarenhet var lärarens respons på en idé hon
uttryckt i en skriftlig uppgift. Hon tyckte själv att hon kommit på en god
tanke och läraren hade i marginalen noterat ”nice point” (s 132). Perry
skriver att hon var genuint glad över detta trots att det är en situation som
skulle kunna ge upphov till bitterhet. Det viktiga var att någon hade sett
hennes tanke och det borde vara det vanliga – inte en exceptionell händelse
för en student att minnas. Perry fortsätter:

Our hundreds of tape-recordings of instruction combine with our
counselling to persuade us that efforts to improve instruction can do
no better than to focus on this very matter: the acts in which an instructor
recognizes and confirms a student as maker of meaning … It is not,
then, some humane civility to be added on to grace the educational
process; it is inseparable from learning itself (Perry 1977, s 132).
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Perry skriver att studenter som kommer till deras rådgivning för att få hjälp
med något studieproblem (att lära sig anteckna, att koncentrera sig, att
planera tiden, etc) inte får några råd eftersom rådgivarna själva inte har
receptet på hur man gör. Tidigare gav de råd men det visade sig att studen-
terna inte följde dem. Enligt Perry beror det på att inga generella svar kan
ges på hur man ska göra, medan studenterna förklarade det med att lägga
skulden på sig själva och såg det som ett misslyckande att de inte följde
råden. Rådgivarna började i stället lyssna och ge tillfälle för studenten att
själv komma till en lösning. Det enda sättet att finna den självständighet
som universitetsstudier kräver (både i arbetssätt och i förmåga att bedöma
innehåll) är att själv upptäcka den – den kan inte läras ut och därför måste
studierådgivarna låta studenterna:

… bring into focus the world of their own present experience in their
own terms, the only terms in which the counsellor’s assistance can be
meaningful (Perry 1977, s 122).

Det arbetssätt Perry beskriver innebär mera jämbördiga möten där studen-
ter bemöts som medmänniskor – inte primärt asymmetriska möten mellan
lärare och studenter. Som människor är lärare och studenter jämbördiga
och därmed bör studenter behandlas med den respekt vi vanligen vill se i
mänsklig interaktion. Whitehead påminner om det självklara – som ibland
tycks bortglömt.

The students are alive, and the purpose of education is to stimulate
and guide their self-development. It follows as a corollary from this
premiss, that the teachers also should be alive with living thoughts
(Whitehead 1929/1967, s v).

John Berger är en författare som skriver både skönlitteratur och reportage
och som ifrågasätter uppdelningen mellan det fiktiva och det realistiska
(enligt Sontag 1979/1988). Genom upphävandet av den traditionellt starka
skiljelinjen mellan fakta och fiktion får skribenter av vetenskaplig text till-
gång till de berättelser om skrivande som många skönlitterära författare
publicerat.4

Vilka motiven än må vara, politiska eller personliga, som har gjort
att jag börjat skriva blir skrivandet så snart jag börjar en kamp för
att ge innebörd åt upplevelsen och erfarenheten. Varje yrke har sina
gränser för kompetensen men också sitt eget territorium. Författan-
det i sig är ingenting om man inte närmar sig den erfarenhet man
skildrar; liksom, förhoppningsvis läsandet av den skrivna texten är
ett jämförbart närmande (Berger 1979/1988, s 14).

Jag tror att Berger här sätter ord på något av det som verkligen är svårt med
skrivandet, inte minst när det handlar om studenters skrivande. Citatet är
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hämtat från ett sammanhang där han snarast gör en reflektion kring hur
han skrivit den bok man just håller på att läsa. Hans bok skulle kunna
beskrivas som skönlitterära berättelser om människorna och livet i den by
där han bor. Berättelserna är ett slags reportage, men författaren tycks ändå
vara mer framträdande än själva berättelserna genom att de så uppenbart
inte är en beskrivning av hur det faktiskt är utan mycket mer författarens
berättelse om något som hänt.

När Berger beskriver författande som att närma sig och ge innebörd åt
en erfarenhet så tror jag att det är en beskrivning som inte alltid passar på
det som studenterna gör och kanske inte heller på vad de ombeds att göra.
Studenttexter är ibland platta och livlösa och det kanske just beror på att de
inte ger innebörd åt någon erfarenhet. När studenter ska skriva ligger fokus
ofta på ”författandet i sig”, just det som Berger skriver ”är ingenting”. Om
man ska applicera Bergers beskrivning av författande på uppsatsskrivande
måste fokus ligga på att studenten upplevt eller erfarit något som sedan kan
beskrivas i form av en uppsats. Om fokus ligger på själva uppsatsen förlo-
ras poängen med skrivandet.

Det är en av berättarens möjliga uppgifter: att ställa samman ett an-
tal erfarenheter på ett så meningsfullt sätt att detta erbjuder en erfa-
renhet i sig, ny och unik, till och med för berättaren själv (Östergren
2002, s 98).

Det som studenten måste uppleva eller erfara för att skriva behöver inte
(eller ska inte) vara något som skett i privatlivet men det ska vara en upple-
velse av att undersöka något och att skriva något verkligt. Intresset för, eller
undran inför, något kan väckas genom en händelse, men i många vetenska-
per är reflektioner över en teori, en nyfikenhet kring ett begrepp eller intres-
se för en viss forskares texter vanligare som utgångspunkter. Upplevelsen
av att ställa frågor om något som är värt att ställa frågor om, och att söka
svaret på dessa frågor – det är en erfarenhet som blir en uppsats.

Som pragmatist är jag mer intresserad av vad studenterna gör genom sitt
skrivande än av hur deras uppsatser är. Kunskap framställs ofta som något
som individen har medan pragmatismen framhåller kunskap som något som
man gör. Ett sätt att betona handling i samband med skrivande av veten-
skaplig text finner jag hos Robert Brown (1994/1995). Han ställer upp åtta
frågor som är tänkta att tjäna som vägledning för den som skriver veten-
skapliga artiklar:5

a) Who are the intended readers?

b) What did you do?

c) Why did you do it?
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d) What happened?

e) What do the results mean in theory?

f) What do the results mean in practice?

g) What is the key benefit for readers?

h) What remains unresolved (Brown 1994/1995, sidnummer
finns ej)?

Dessa frågor tjänar till att klargöra innehållet i det som skrivs och de be-
skriver forskningen som handling (vad gjorde du, vad hände, vad betyder
det, etc). Frågorna är handlings- och innehållsfokuserade vägvisare för för-
fattaren och dessa frågor visar på möjligheten att bistå med råd till den som
skriver utan att hemfalla till en uppmaning att följa regler.

Jag ser en skillnad mellan de frågor Brown formulerar och de punkter
som handledningarna ställer upp för slutkontroll av uppsatsen. Det hand-
lar i båda fallen om vad uppsatsförfattaren gör, men Browns frågor leder
till ett klargörande av textens olika delar i förhållande till helheten, medan
handledningarnas punkter leder till kontroll av att viktiga innehållsaspekter
finns med.6

Brown frågar: ”Vad gjorde du?” Backman (1998, s 140) frågar: ”Fram-
går det klart vilket problemet är?”

Brown frågar: ”Varför gjorde du det?” Backman frågar (s 141): ”Är
metoden adekvat för problemet?”

Brown frågar: ”Vad betyder resultaten?” Backman har ingen motsva-
rande fråga om betydelse utan enbart frågor om korrekthet (s 142): ”Är
bärkraften i data vad avser vald metod sådan att den tillåter vald analys-
teknik – att den inte leder till t ex kvasiprecision?” ”Håller tolkningarna
visavi metodiskt genomförande och angreppssätt?” ”Verkar implikationer,
förslag till fortsatt forskning och praktiska tillämpningar förankrade i er-
hållna resultat?”

Jag håller det för troligt att en student som i sitt skrivande försöker be-
svara Browns frågor skriver en annan text än den student som försöker
besvara Backmans frågor. Exempelvis torde frågan ”varför gjorde du det”
leda till en text som handlar om undersökningen i relation till problemet
medan ”är metoden adekvat” kan leda till en fokusering på själva metoden.

När statliga utredningar (SOU 2001:13, SOU 2000:47) pekar ut nya typer
av studenter och ser att villkoren för lärande i högskolan förändras som en
följd av att de nya studenterna kommer, hamnar alltfler människor utanför
gruppen ”vanliga” studenter och högskolans ”vanliga” verksamhet ifråga-
sätts. Resonemangen leder inte till att gruppen av ”vi” utökas utan den
förminskas. Dessutom tecknar resonemangen implicit en ideal dåtid, som
aldrig funnits, då studentgruppen utgjordes av helsvenska, icke funktions-
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hindrade, unga män från akademikerhem. Den nya kontexten blir ett tillägg
utanför det vanliga (Lea & Stierer 2000). Men vi kan aldrig ställa oss utan-
för utan vi är alltid mitt i situationen och tillvaron förändras ständigt. Nya
typer av studenter är inte något exceptionellt. Varje ny kurs är en ny situa-
tion eftersom den är ett möte mellan människor som inte tidigare mötts.
Eller som Cherryholmes (1999, s 41) skriver: ”Tomorrow is another day.”

Jag ser de statliga utredningarna som uttryck för en strävan mot likhet
eftersom pluralitet betraktas som ett problem. Enligt pragmatismen är plu-
ralitet något eftersträvansvärt och inte problematiskt. Pluralitet som pro-
blem implicerar att det som avviker måste förändras och därmed blir det en
önskan efter likriktning och ett omöjliggörande av den enskildas unika va-
rande. Pluralitet som det eftersträvansvärda innebär däremot ett erkännande
av människors olikhet och olikheten är förutsättningen för att något nytt
ska kunna hända. Pluralitet som problem innebär därmed ett slags förtryck
medan pluralitet som det eftersträvansvärda kan leda till frihet (Dewey
1916, Biesta 2000).

Genom ställningstagandet för pluralitet som det eftersträvansvärda blir
relationen mellan människor central. Tillsammans med målet att bidra till
studenters möjlighet att handla får detta konsekvenser för utbildningarnas
innehåll och genomförande.

Det relationella perspektivet avser ett perspektiv där människor
betraktas i relation till andra människor i och med att en förutsättning
för enskilda individers existens är existensen av andra individer. …
Vad som karaktäriserar individers subjektivitet blir då inte enskilda
egenskaper, utan de handlingar som framträder i relationer mellan
människor (von Wright 2000, s 33).

Om vi redan och alltid är i en intersubjektiv situation betyder det att indivi-
dens erfarande aldrig är ett erfarande bara för sig själv utan alltid även för
andra. Genom att ge studenter uppgifter som inte ger utrymme för deras
experience och handlande förvägras de ett tillfälle till lärande och fortsatt
experience, men detta drabbar inte bara individen utan också alla andra.
Experience verkar både inåt och utåt, som personligt växande och som ut-
veckling av vårt gemensamma kunnande och varande. Därmed förvägras vi
alla något värdefullt när utbildningar inte uppmuntrar studenter till hand-
ling.

Experience medför en kritik av utbildningsinslag som inte har med studen-
ternas erfarande att göra. Man ska hålla i minnet att experience handlar om
alla aspekter av livet – tankar, känslor och värderingar. Experience rör både
individens unikhet och vårt sociala varande bland dem vi känner i nära
gemenskap såväl som vårt sociala varande i samhället.
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Pragmatismens starka tro på och önskan om människors aktiva delta-
gande i samhället får konsekvenser för hur jag förstår uppsatshandledningar-
na. Ett pragmatiskt sätt att bedriva utbildning där uppsatsskrivande är en
del måste vara att uppmana studenterna att finna genuina forsknings-
problem att ägna sin uppsats åt. Problem som de erfar och som väcks som
teorifunderingar eller ur en praktik. Uppsatser som inte anknyts till studen-
ternas erfarande, som inte skrivs ur ett genuint intresse för frågan, blir en
”död” utbildningsprodukt istället för en levande erfarenhet av att ge sig i
kast med ett problem eller en undran, söka möjliga nya infallsvinklar eller
lösningar och att själv ta kommandot över sin egen utbildning.

Vi förväntar oss att studenterna ska skriva uppsatser som är vetenskap-
liga men de böcker som ska hjälpa dem att uppnå det uppfyller inte alltid de
krav man kan ställa på en vetenskaplig text. Detta är problematiskt för mig
som forskare och lärare och jag tror också att det innebär problem för de
skrivande studenterna. Handledningarna uttrycker en instrumentell syn på
uppsatsskrivande. De antyder att det är fråga om en, visserligen ganska
komplicerad process, men ändå en process som kan fångas och beskrivas
på ett meningsfullt och instruktivt sätt. Och så får läsaren sig till livs några
goda råd om skrivande och beskrivningar av vad som bör innefattas under
de ”obligatoriska” rubrikerna inledning, bakgrund, syfte … Det är för
mycket av det som Dewey kallar ”repeating facts already past” (Dewey
1931/1982, s 33) och dessutom tror jag inte att skrivandet låter sig fångas
så lätt. Om utbildning ska innebära att studenterna får och har möjlighet
att handla, vilket är nödvändigt ur pragmatisk synpunkt, måste de uppgif-
ter och det innehåll de ställs inför ge utrymme för något annat än att svara
rätt eller göra rätt. Om det dessutom är någon annan som definierat det
rätta har man fråntagit studenterna allt eget ansvar för att definiera vad de
avser att göra. Högskolans uppdrag omfattar kritiskt och självständigt tän-
kande och det bör uppmuntras hos studenterna.

Samtidigt som jag är kritisk så har jag en stor förståelse för att lärare vill
skriva, och studenter och lärare vill läsa dessa böcker. Jag längtar själv efter
ordning och reda och klara besked. Och ju mer komplicerad uppgiften är
desto starkare kan behovet av tydliga råd, regler och instruktioner kännas.
Som handledare önskar man att studenterna inte ska närma sig skrivandet
helt fritt, utan det finns vissa saker som de borde veta innan de sätter igång
och det enklaste verkar vara att de inhämtar dessa kunskaper i en lämplig
bok.

Jag har dock blivit alltmer misstänksam mot de enkla vägarna att lära sig
skriva. Att skriva en vetenskaplig text är en komplicerad skrivuppgift och
även de som skrivit mycket brottas med skrivandet. Kort sagt så kommer
man aldrig till en punkt där man kan säga: ”Nu kan jag skriva” och där
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man aldrig mer behöver uppleva den vånda och förvirring som tidigare var
en ständig följeslagare framför ordbehandlaren. Att skriva vetenskapliga
texter är inte en färdighet som man lär sig på samma sätt som man lär sig
att cykla. Skrivandet får man öva sig i under resten av livet. Detta långa
perspektiv finns knappast utrymme för om utbildningarna låter uppsats-
kursen vara ett separat moment som dyker upp mot slutet av den tredje
terminen. I den situationen framstår säkert uppsatshandledningen som en
lösning på ett akut problem.

Vi borde redan från första stund reflektera över både form och innehåll i
kurslitteraturen. Inte ”form” och ”innehåll” utan just ”form och innehåll”
som en sammanhängande enhet. Jag tror att vi i kurserna ofta läser och
diskuterar kurslitteraturen bara för att komma åt innehållet och utan att
reflektera över hur författaren skriver och hur han eller hon kommit fram
till det innehåll som presenteras. Den kunskapshistoriska översikt som
Bowden och Marton (1998/2004) efterlyser kan här bidra. Forskningen om
uppsatsskrivande lägger vikt vid forskningskontext och utbildningskontext
som förutsättningar för studenternas skrivande. Blåsjö (2004) går ett steg
längre och visar hur forskning och utbildning tillsammans utgör den kon-
text i vilken studenterna skriver. Texter (både forskares och studenters) är
alltså utformade på ett visst sätt, inte bara som ett resultat av författarens
goda eller mindre goda förmåga att uttrycka sig. Dewey skriver om barns
spel att reglerna är viktiga för att spelet ska fungera. Reglerna för veten-
skapligt skrivande är lika viktiga. Men spelet och vetenskapen är så mycket
mer än bara reglerna. Reglerna finns för att stödja aktiviteten, inte för att
de har ett egenvärde.

Under min forskning har jag, i början lite nu och då och mot slutet allt-
mer ihållande, börjat uppfatta uppsatshandledningarnas råd som nedlåtande
mot studenterna. Studenter på C-nivå är inga nybörjare utan de bör betrak-
tas som studenter som redan kommit en bra bit på väg i en förståelse av just
den vetenskap de studerar. De bör redan ha mött forskningslitteratur och
de bör också ha skrivit – om än inte alltid i uppsatsform. De bör ha mött
överväganden om vad vetenskap är och kan vara och de bör också ha mött
en del av de olikheter som finns inom disciplinen och mellan discipliner.
Annars har utbildningen brustit. Men när de ska skriva uppsats behandlas
de av handledningarna alltför ofta som riktiga nybörjare och inga anknyt-
ningar görs till resonemang som de redan bör ha mött, åtminstone inom
många samhällsvetenskapliga ämnen, om vetenskaplighet, om språk och
om kommunikation.

Om högskolorna tog studenterna på allvar skulle skrivande användas på
andra sätt i utbildningarna. Så länge uppsatser är ett separat moment blir
ett av de stora problemen att få studenterna att begripa vad som förväntas
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av dem. Om vi vågade se skrivande som utforskande av nya möjligheter,
som lärande, som verklig kommunikation – kort sagt som handling och
experience och inte som medel att redovisa något inlärt – skulle troligen
skrivandet på vissa sätt bli mindre problematiskt. Då kunde uppsatsen ut-
göra den naturliga hopsamlingspunkten där det blir tydligt hur utbildning-
ens alla olika delar hör ihop. I en sådan utbildning har inte uppsatshand-
ledningar någon plats som instruktionsböcker för studenter. De kan däre-
mot ingå som kurslitteratur om de hjälper oss att uppnå det vi vill uppnå
(Cherryholmes 1999). Men vad vill vi uppnå? Vill du och jag samma sak?
Det måste vi diskutera.

Enligt pragmatisk kunskapssyn måste studenterna ges möjligheten att
handla, möjligheten att själva vara aktörer i skrivandet. Att skriva uppsats
är inte att fylla i text i en förutbestämd mall. Att skriva uppsats är att ut-
forska något nytt, att göra avgöranden om innehåll och disposition, att ha
tillfälle att tänka fritt och att skriva något eget – inom ramen för den tradi-
tion som vetenskapligt skrivande inom det aktuella ämnet tillhandahåller.
Reglerna för skrivandet utgör inget hinder utan det är de som möjliggör
skrivande som betydelsefull aktivitet – liksom barnens spelregler möjliggör
spelet.

En av vetenskapernas spelregler är att reglerna inte är konstanta utan
möjliga att förändra, omförhandla och överskrida och den regeln bör också
göras till föremål för diskussion i utbildningarna. Inte minst om man ser
vetenskapen som en diskursiv verksamhet där kampen, eller förhandlandet
om innehållet är en del av vetenskapandet. Genom att använda den aktiva
verbformen ”vetenskapande” vill jag betona att vetenskapen inte har en
självständig existens utan den blir till endast i den mån vi ägnar oss åt
vetenskapande. Av det följer att både innehåll och tillvägagångssätt också
formeras genom våra handlingar.

Skrivande som tillfälle för handling medför att utbildningarna måste finna
den balans mellan frihet och kontroll som Dewey efterlyser. Det tror jag är
en uppgift som lärare bäst löser tillsammans och inte enskilt, och dessutom
tillsammans med studenterna, i ett gemensamt ansvarstagande för en god
utbildning. Lärare, eller institutioner, har huvudansvaret för planeringen av
utbildningar, eller med Deweys ord har de kontrollen över dem. Forskning
om utbildning ska tillsammans med högskolans mål, vara vägledande för
institutionernas planering men dessutom bör de följa Ivaničs (1998) råd om
självgranskning och självrannsakan. Inte bara studenter ska ägna sig åt kri-
tiskt bedömning och självständigt tänkande utan det kravet gäller även för
lärare.

Det finns ingen garanti för att vi lyckas med att bygga ett bättre samhälle
eller genomföra mer framgångsrika uppsatskurser – vår mänskliga felbar-
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het i valet av handlingar och möjligheten att resultaten blir andra än vi
tänkt oss sätter stopp för det (Cherryholmes 1999). Det betyder dock inte
att vi ska upphöra med vår strävan att förbättra uppsatsskrivandets villkor
för och med studenterna utan det betyder att sökandet efter möjliga sätt att
förbättra det vi gör aldrig får upphöra.

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52279



280

Noter
1 Sambandet finns även på svenska: gemensam, samhälle och kommunikation. Det
latinska prefixet ”com” betyder just tillsammans och får på svenska bland annat
formerna ”sam” eller”kom”.
2 Jag har läst Deweys text ”The Development of American Pragmatism” i Thayer
(1982). Thayer anger 1931 som publiceringsår, men i en fotnot anges att texten
ursprungligen publicerats på franska 1922, i engelsk översättning 1925 och återi-
gen 1931.
3 Biesta sade vid ett seminarium i Örebro: ”Education is about having or getting the
possibility to act.”
4 Inte bara Berger utan även andra skönlitterära författare har skrivit om hur det är
att skriva och i deras berättelser finner jag sådant som jag som författare av veten-
skaplig text känner igen och kan pröva i mitt skrivande. Stephen King (2000/2001)
berättar hur han arbetar och han framhåller att skrivande är ett arbete och att
övning ger färdighet. Både King och Jan Guillou (2005) berättar om hur de redan i
unga år skrivit mycket och gått in för att lära sig skriva. Även Bodil Malmsten
(2003) berättar om själva arbetet med texterna. Det de tar upp är inte i första hand
hur man kommer på vad man ska skriva om, utan hur man arbetar med sin text för
att den ska bli en text. Och därvid är likheterna stora mellan skönlitteratur och
vetenskap. Se även Maria Hammarén (1995) och Olof Lagercrantz (1985/1997).
5 Browns frågor är tydligt sprungna ur action learning där handling och reflektion
kring handling inför nya handlingar är centrala inslag. Jag finner inga referenser till
pragmatism när jag läser om action learning, men likheterna är mycket stora. Be-
greppet action learning kommer från Revans (1978/1998) och används mest inom
ekonomi och management.
6 Rienecker och Jørgensen (2000/2002) presenterar vissa handlingsinriktade frågor.
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Summary

My dissertation is about the writing of theses in Swedish higher education.
The dissertation is divided into three steps – not parts – in order to empha-
sise a movement from narrow to wider contexts. I start with an analysis of
the content of handbooks on thesis writing. I continue with an overview of
research on learning and writing, and I conclude with pointing out some
aspects of writing that I consider to be neglected.

My aim is to construct meanings about thesis writing from the texts that
I read. The meanings are different answers to my overall question about
what good teaching can be in relation to thesis writing, and to what extent
handbooks on writing can enhance such teaching.

My choice to construct meanings stems from the decision to make prag-
matism my theoretical starting point. Pragmatism is a theory of action and
therefore pragmatist meanings are not concerned with what things are, but
with what things do, and what consequences they have.

Pragmatists seek to expand their universe of meanings (conceivable
consequences) because they are interested in results. […] Pragmatist
meanings are constructed (Cherryholmes 1999, s 78, 109).

Pragmatism rejects binary distinctions such as theory and practice, language
and reality. As a consequence, pragmatists believe that the way we talk, or
write, about a phenomenon, shapes the way we understand this phenomenon,
and the way we act. Meanings therefore are not simply what we say, but
meanings imply the ways we talk about something as well as the ways in
which we act. Meanings therefore have consequences, and we choose our
actions in order to arrive at desired consequences.

I construct meanings through readings (Cherryholmes 1999, Rorty 1992)
of the different texts. The purpose of my readings is not to reveal what the
texts really are about, instead they are my way of using the texts to formulate
meanings about thesis writing.

I construct meanings in order to search for differences in how to deal
with thesis writing. The main point with searching for differences is that I
believe that they can inform our continuing discussions on what results we
wish to see and how we can work with thesis writing in education.
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The meanings
The disposition of the dissertation into three steps is a consequence of what
I found when I read handbooks on writing, and research on essay-writing.
I had planned to do a detailed study of differences between different hand-
books, but I found the important differences not between handbooks but
between handbooks on one side and research on essay-writing on the other.
This led to a disposition where I read handbooks in a first step and different
kinds of research that is closely connected to learning and writing in a se-
cond step.

Meanings from handbooks
“Handbooks with broad target groups can be a useful complement to teach-
ing thesis writing.” The target groups of the handbooks are very broad.
Many of them state that they can be read by all students in higher education
as well as by students in secondary schools, doctoral students, researchers
and others who have to write as part of their work.

“Thesis writing is about following rules.” Different kinds of rules are
given a lot of attention in the handbooks. Grammar, referencing, academic
style, layout, and disposition are some areas that I find in the handbooks.
Most rules have to do with writing in an academic context, but some rules
concern general issues of writing (i.e. grammar).

“Thesis writing is about doing research.” This meaning includes the re-
search process, research methods and the process of writing. The hand-
books stress the similarities between what researchers do and what students
are supposed to be doing. The research process is mentioned, but not
presented in detail. There is more text on the writing process; how to start,
how to plan, how to overcome writing blocks, etc.

“Thesis writing is part of education.” Handbooks give (different) reasons
for why writing is part of education. The main content of this meaning is
about supervision, commenting on other students’ work, examination and
grading.

Not all handbooks raise all these points, but all the points are raised by
many handbooks. I draw the conclusion that the handbooks agree on the
importance of these issues and all meanings are relevant for all handbooks.

Meanings from research on learning and writing
“Teaching can be taught.” There is a tradition of researching and teaching
academic writing that stresses the importance of the teaching of writing.
The teaching often takes place through writing centres and writing courses
within subjects or separately from subjects. This tradition has a strong link
to literary studies and to English or Swedish. Its main ideas are consistent
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with much of the content in the handbooks, although the handbooks (with
one exception) do not explicitly adhere to the tradition, nor use research
from it. The main idea is that students should have the opportunity to learn
writing as such. This meaning is the only one that is in concordance with
the handbooks.

“Thesis writing is about understanding the content of the subject.” I
construct this meaning from the phenomenographic research on learning
(Marton, Hounsell & Entwistle 1984/1986) that points out the differences
between deep and surface approaches to learning. A deep approach is about
understanding – and aiming at understanding – content holistically, whereas
surface approaches focus on memorizing the facts and concentrating on
details. The implication of this is that teachers must plan so that students
are supported in striving for a deep approach.

“Theses are written in context.” Context is heavily stressed in the re-
search on essay-writing that draws on phenomenographic results. This
meaning points to the strong connection between students’ understanding
of the content they are to write about, and their ability to write. Writing is
not a discrete ability (Nightingale 1988) and therefore the same person can
write well at one time and badly at another. The idea that writing can be
taught separately is explicitly criticised, and the importance of students get-
ting enough time to study content, and of teachers’ feedback on what
students do is strongly emphasised. Theses are written in a context that is
partly the subject’s research context and partly the context of the education
in the subject. This implies that the task of writing is regarded differently
and requires different actions in different subjects.

“The ways institutions plan the thesis course have major impact on
students’ possibilities to complete their theses” is stated in several studies
from Swedish universities. These studies suggest that early introduction to
what the task is about, organised meetings between students, and between
students and teachers, clarity in what is required and the expectation that
all students finish on time, are essential for the students’ accomplishment of
their theses. These studies hardly draw on other research, but the results are
mainly consonant with the results from the research on essay-writing.

“Students learn through dialogue in context, because language is a tool
for learning.” Little research is done on higher education from sociocultural
perspectives on learning. What is done supports the emphasis on context
that is important in the phenomenographically inspired research on essay-
writing. Sociocultural research adds language as a tool for learning, and
following this idea the dialogue between students and students and teachers
is given major importance.
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“The role of institutions is to make student learning possible.” This
meaning comes from Ramsden’s (1992/2003) theory of teaching in higher
education. It builds upon the phenomenographic research on learning and
stresses the important role of institutions in organising education so that it
is possible for students to adopt a deep approach to learning and to reach
the clearly set goals. In this process it is equally important that teachers
learn from students in order to be able to improve teaching.

Comparison
As is already obvious, the meanings fall into two main categories. The first
category I call “writing” and it consists of the handbooks and the tradition
of teaching academic writing. The second category I call “learning”. It con-
sists of all the other meanings which mainly come from pedagogical re-
search. In the main text of the dissertation I examine the differences bet-
ween these meanings in more detail, but in the summary I concentrate on
similarities within these two categories and differences between the two.

When the writing of theses is made primarily a question of writing it is
regarded as a question of the students’ ability to write. Handbooks, study
centres and writing courses get the function of remedying deficiencies that
students have. The tradition of teaching academic writing harbours the two
different views that writing can be taught completely separated from the
subjects and that writing should be taught within subjects, but still as a
separate ability. Students have to learn how to write grammatically correctly,
and in accordance with academic style. Teachers within subjects thus are
freed of the main responsibility for teaching students to write.

The learning category, on the other hand, criticises this position strongly,
both explicitly and implicitly. They state that students can write well when
they understand the requirements, the ways in which research is done in
their subject, and the content that they are writing about. The stress on
students understanding comes from an acknowledgement of the importance
of the deep approaches that the phenomenographic research conveyed.
Assisting students in learning to write thus becomes a question of better
teaching of the content of the subject, as well as giving helpful feedback to
students, and this has to be done by the subject teachers as only they know
the subject. Study centres become superfluous.

In the writing category the responsibility for writing well lies with the
individual students. In the learning category the responsibility lies with the
institution to offer an education where it is possible for students to write
well. These two categories reflect two completely different ways of under-
standing student writing and teaching.
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I find that the research from the learning category argues convincingly
for their approaches, and that seems to be the most successful way to teach
students to write.

In the dissertation’s third step I look into a broader context of research
on education. This is partly a critique of the narrower perspectives that I
find in the first two steps.

Swedish higher education has to a large extent freedom to choose what
to do, and how, but there is a legal apparatus governing parts of the
enterprise. All higher education should be founded in research and aim at
fostering the students’ abilities to exercise critical judgement. There must
be active work against any discrimination and students are by law granted
the right to take part in decisions concerning the education. These aspects I
find lacking in the handbooks, and mainly also in the research that I read in
the second step.

Higher education also has the double goal of assisting the students’ per-
sonal growth and of preparing them and supporting them for citizenship.
These aspects are also neglected in handbooks and generally in the research
on learning and writing.

There is much research on these broader aspects of higher education, but
this research has usually not gone into the questions of student writing. A
more serious problem is that research and handbooks on writing do not
discuss these important issues.

Lack of depth in theoretical discussions
In the third step I look into some meta-research on writing and on langua-
ge. Such research helps me to put other texts into perspective, and from
what I read I find that handbooks take a simplistic view on what writing is.
Lea and Street (2000) present three models for student writing. Study skills:
student writing is seen as a skill that can be lacking, or be acquired. Acade-
mic socialisation: students are to be assisted into the culture of the subject.
Academic literacies: student writing is about making meaning and these
meanings are contested.

Handbooks fall into the study skills model. Most research that I read in
step two falls into the academic socialisation model. Only a few texts take
the more critical and problematising view of the academic literacies model.
The third model by no means reflects unusual ways of understanding re-
search or writing, although it implies taking a stand for a view that not
everyone accepts. Adopting the second model cannot in itself be judged a
problem, but when I look at all the texts that I have found on student writing
I see that only very few are examples of the third model, and this means
that the research on student writing as a whole does not challenge current
ideas of what writing is or could be.
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Most research on teaching and learning in higher education draws on the
phenomenographic research on learning. There are hardly any other
perspectives represented. The sociocultural perspectives, although very
influential in the general discussion on learning, have hardly been used in
research on higher education. In some respects there are similarities between
how the two traditions conceive of learning – both are proponents of deep
approaches – and they do not have dramatically different consequences for
higher education. Theoretically, though, I believe that the presence of at
least two perspectives would add some new dimensions to the research field.

The tradition of teaching academic writing is a research tradition in its
own right. I am in no position to question the tradition as such, but from a
pedagogical point of view I see no link between writing and learning.

There is a connection between handbooks on writing and the tradition
of teaching academic writing, but not through handbooks referring to re-
search – only in the idea that writing can be taught. The content of the
handbooks is, on the whole, sadly lacking in any foundation in research.

What can be done to improve the writing of theses?
Through my research I am convinced that institutions, and groups of teachers
must take student writing seriously and plan so that it is possible for stu-
dents to learn well and write well. This implies that teachers must discuss
the content and practices of their subject, the content of the courses and the
practices at their institution. They need to give and take feedback from
students in order to assist students in their learning and in order to learn
what is working well and what is lacking in the education. The students
must have opportunity to understand both the content of the course and
the traditions of the subject as well as the requirements. Knowing what the
requirements are is not enough; it takes understanding if they are to help
students direct their work. In the pedagogical research on writing, there is
strong evidence for this being a successful way of organising education.
Courses must also be organised so as to give room for critical judgment and
students’ engagement in planning and completing the course.

The sociocultural approaches stress that dialogue between students, and
between students and teachers are important, and that students writing and
discussing their texts with students is useful. Phenomenographic studies on
writing point out the importance of teacher feedback. Ramsden stresses
teachers learning from students, what are the strong and weak points in
their teaching. In short: teachers must communicate with students.

In many subjects, discourse theories and the linguistic turn are part of
the research tradition. With these traditions follows the necessity of asking
questions on content. Why are certain questions, models, theories, etc part
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of the subject and not others? Such questions, signs of a belief that research
and education are discursively formed in contestation with other possibilities,
have to be taken into account.

Students and teachers
My dissertation is good news for the students. When handbooks stress the
study skills of the students, they also imply that if students experience pro-
blems in writing it is because they lack some skill. The problem lies with the
student. The pedagogical research on writing does not put blame on stu-
dents, but places the responsibility mainly on the institutions. Students have
to study and learn – there is no escape from that. But many problems that
can arise stem from institutions not doing enough to make it possible for
students to learn. If that is the case, institutions must change their methods.
Students have the right, and also the duty, to influence how education is
planned and carried out. A lot of responsibility for the education falls on
students, but not all shortages have to do with students lacking in some
respect.

I think my dissertation is also good news for teachers in higher education.
The research I study implies that assisting students in learning to write is
not some mysteriously difficult task that can only be handled by language
experts. Instead, the idea that students write well when they understand the
subject, that is strongly supported in research, shows that the most
important action to take is to allow for any activity that helps students get
to know the subject. This means that it is more important for teachers to
know their subject than it is for them to be experts on writing or language.
The research thus gives teachers a very important role and a serious
responsibility to be good teachers.

Where to go from here
In my research I find no support for the idea of separate writing courses or
study centres. This troubles me, as I know that many people are seriously
involved in such activities, led by a strong wish to assist students that find
writing difficult, thus helping them have a more rewarding time at universi-
ty. There are several questions that remain unsolved in my dissertation, and
one concerns study centres. There are students whose first language is not
Swedish and there are also students with special needs as regards reading
and writing (mainly students with dyslexia and deafness). The research on
essay-writing does not mention this, so it is not clear whether students with
special needs can benefit from some extracurricular language support. With-
in the tradition of teaching academic writing there is research on English as
a second language, research that I have not had the opportunity to go into.
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In this summary I suggest some ways in which research shows that
students’ writing can be supported. The strong emphasis on context in the
research that has provided the suggestions means that every teacher and
institution aiming at bettering their practices in relation to student writing
must take their own context into consideration before attempting any
change. What works in one context does not necessarily work in another.

My starting point in pragmatism has consequences for how I think about
thesis writing. Dewey (1925/1929, 1938/1997) writes about experience as
the ongoing interaction between people and their environment. Experience
brings change both to people and to their environment (things, other people,
and society). Experience concerns all aspects of life: physical, emotional
and cognitive. Linked to this idea is the unwillingness to categorise things
in binary distinctions, such as theory and practice, mind and matter, facts
and values.

I want education to be about students having a possibility to act. Hand-
books describe theses as texts students have to write in order to pass the
exam. From a pragmatic point of view that is an inert idea. Pragmatism
underlines people’s actions and the changes they bring about. From a
pragmatic point of view thesis writing has to start with a genuine question
about something. This can be something that has happened, or a wish to
gain a better understanding of an expression that is often used in the subject
(“experience”, for instance), a curiosity about what will happen if a certain
problem is analysed with a different method than in most cases, and so on.
This means asking a question that they want to find an answer to, and the
emphasis is on what they find and how they go about finding it. Hand-
books focus on the rules and thereby on the surface of the thesis. With
pragmatism I put emphasis on the content of the thesis.

Experience and the non-dualistic way of thinking lead pragmatists to see
education as something that changes the persons involved, both students
and teachers, while they, at the same time, change their environment. This
is not only a change in how people think, but also changes in their values.
Education is therefore a moral project.

In the dissertation’s third step I notice the absence of questions on perso-
nal growth and societal and democratic aspects of education in handbooks
as well as in most research on essay writing. With pragmatism these aspects
must not be forgotten as they are essential for the understanding of what
happens when someone experiences something. Students do not only learn
the content of the subject, but they learn about themselves and they go
through personal growth during their studies (Perry 1977). Students are
part of society and what they learn also means that they will change in how
they partake in society.
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Pragmatism is linked to democracy because pragmatism craves the open
climate for discussion that democracy can provide, and democracy benefits
from these discussions (Cherryholmes 1999). Students are already citizens
and they will continue to be so. Citizens shape education, and education
shapes citizens. Therefore education and democracy are closely linked.
Democracy is not only the way a state is governed, pragmatists see
democracy primarily as a way of living together (Dewey 1916). Together
we form our lives and our communities, both our nation and the many
small communities that we are parts of. Through education, not mainly
through its content, but even more importantly through being educated
together with others, we learn how to live together (Biesta 2000). Through
deliberative communication we can decide together what our goals are, and
how we want our common life to be (Englund 2002).

These connections to “real life” that pragmatism provides are not pre-
sent in the handbooks and by comparison they make education and the
writing of theses seem like exercises that have nothing to do with life, with
being a person, or with acting in society

Pragmatism does not guarantee success, but it demands of us that we
take action to make education, society, and even life itself better. Therefore
it demands of all of us who are teachers and students in higher education
that we undertake a serious investigation of how the writing of theses can
be improved, and what it can mean for students and for society.
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BILAGA 1

Urval av uppsatshandledningar

Jag har valt uppsatshandledningar genom sökningar i Libris. Jag gjorde
flera sökningar för att finna vilka klassificeringar och sökord som motsva-
rade den typ av publikation jag var intresserad av. Dels använde jag för-
teckningarna över bibliotekens SAB-system för att finna lämpliga katego-
rier. Dels utgick jag från några handledningar som jag kände till och som
föll inom den önskade kategorin och sökte på de ämnesord som de hade.
Jag fick också hjälp med mina sökningar vid Universitetsbiblioteket i Öre-
bro. När jag sedan gick igenom resultaten var det sökningen på ”ämnesord:
uppsatsskrivning” som gav den typ av publikationer som jag var intresse-
rad av. Sökningen på ”ämnesord: uppsatshandledning” gav likartat resul-
tat. Jag fann att det var dessa båda sökningar som kunde hjälpa mig att
hitta de publikationer jag ville undersöka och därför valde jag att använda
dem.

En sökning på ”uppsatsskrivning” gav 276 träffar. När jag begränsade
urvalet till titlar på svenska och åren 1995–2002 fick jag 86 träffar (2002-
12-06). Denna lista gick jag igenom med hjälp av den information som
finns i Libris och genom att söka ytterligare information om de enskilda
titlarna på förlagens hemsidor. Jag sorterade resultatet på så sätt att jag
kategoriserade alla publikationer och fick då fram åtta kategorier (se nedan).

Efter denna sortering bestod mitt urval av 21 böcker. Därefter gick jag in
på förlagens hemsidor för att se om jag kunde finna ytterligare litteratur,
men fann inget utöver det som sökningen i Libris gav. Jag bedömde att jag
hade en rimlig mängd handledningar att arbeta med och bestämde mig för
att låta detta vara mitt urval. Jag hade kunnat öka eller minska mängden
genom att ta med fler/färre årtal, men 1995 tycktes vara ett bra startår då
det gav ett hanterligt antal böcker från flera förlag. En av böckerna visade
sig sedan ha utgått från förlaget varför den fick utgå även från min under-
sökning (Persson 1996). Återstod alltså 20 uppsatshandledningar.

För att ytterligare kontrollera mitt urval gjorde jag också en sökning på
ämnesordet ”uppsatshandledning”, svenska titlar, 1995–2002. Den sök-
ningen gav 18 träffar (2002-12-09). 15 av dessa fanns redan med i träff-
listan från sökningen på ”uppsatsskrivning” och endast tre nya publikatio-
ner tillkom (markerade med * i listan nedan). Dessa granskade jag enligt
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samma kriterier som träffarna på ”uppsatsskrivning”. Denna sökning re-
sulterade inte i att någon ytterligare handledning lades till mitt urval.

Jag har, utöver att använda dessa sökningar för att finna uppsats-
handledningarna, också läst merparten av de texter som handlar om skri-
vande inom högskolan och flera av dem refereras i avhandlingen.

Listorna nedan är utskrivna från Libris i det format som erbjuds men jag
har sorterat texterna i bokstavsordning inom varje kategori.

Tidigare upplaga av de publikationer som utkommit i två upplagor under
söktiden:

Christoffersson, Thomas, Handledning för specialarbete : [teori, praktik,
utvärdering] / 1996

Johansson, Bo, Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmetoder
och språklig utformning / 1996

Johansson, Bo, Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmeto-
der och språklig utformning / 1998

Nyberg, Rainer Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd
av IT och Internet / 1999

Strömquist, Siv, Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av
examensarbeten och vetenskapliga uppsatser / 1998

Trost, Jan, Att skriva uppsats med akribi / 1998

Publikationer som rör grundskola och gymnasium:

* Andersson, Jan S., Projektarbetsboken / 2001

Björkskog Pesämaa, Susanne Skrivlust och skrivförmåga : skillnader mellan
flickor och pojkar i en fjärdeklass / 1995

Brodow, Bengt En skola som om elever betydde något : skolan speglad i
elevers skrivande – analys och debatt / 2002

Christoffersson, Thomas, Handledning för specialarbete : [teori, praktik,
utvärdering] / 1999

Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Fri skriftlig pro-
duktion i engelska i åk 9 : [fördjupad analys] / 1995

Diskay, Suzanna, Skriva till bild : lärarbok : idéer och uppslag för skrivunder-
visningen på gymnasiet : [med ett bildalbum på CD-ROM] / 1998

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod för gymnasieskolan / 1998

Graves, Donald H. Skriv- och läsbefruktning / 1996

Hwass, Hanna Jag kan inte skriva! : en undersökning om förhållandet mel-
lan självförtroende och uppsatsskrivning / 2001
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Jag och skolan : elevperspektiv på gymnasieskolan / 1996

Josefsson, Anna Våra fem sinnen : ett försök att öka elevers lust att skriva
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Närvä Eickenrodt, Eva, Skriva rapporter : disponera och forma effektiva
rapporter / 1999
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article
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Ekvall, Ulla, ”Kan du inte skriva så här i stället?”. 1996 article
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1996

Halldén, Gunilla Genus och generation / 1995-

Halldén, Gunilla Genus och generation. [D.] 5, Flickors bilder av sina fram-
tida hem 1996

Halldén, Gunilla Genus och generation. D. 1, Familjeberättelser som ram
för ett experimenterande med självpresentationer 1995

Halldén, Gunilla Genus och generation. D. 2, Kompetens och gemenskap i
pojkars berättelser 1995

Halldén, Gunilla Genus och generation. D. 3, Idyllfobi kontra markeringar
av samhörighet över generationsgränser 1996
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Unga tankar om rasism : uppsatsantologi från Europaåret mot rasism / 1998

Vad vore Sverige utan pizza? : tio uppsatser mot rasism och främlingsfientlig-
het 1995

Publikationer från enskilda ämnen/institutioner:

Engelbertsson, Bob, Seminarieuppsatsen : en genomgång av formella krav /
1998

Examensarbeten : Luleåmodellen för lärarutbildningarna 2000

Jensen, Ulf, Att skriva juridik : regler och råd / 1995

Johannesson, Eric, Lathund för doktorander och uppsatsförfattare / 1995

Johansson, Bo, Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmeto-
der och språklig utformning / 2001

Johnsson, Lennart, Att skriva c- och d-uppsats i religionsvetenskap / 2001

Kvarnström, Lasse, Att skriva uppsats : handbok för uppsatsskrivande i
historia / 1999

Ringby, Per, Från uppslag till genombrott : att skriva akademisk uppsats
om litteratur, teater och film / 1998

Sanne, Marika, Skrivråd för statsvetare / 2000

Ternhag, Gunnar, PM och uppsatser i musikvetenskap : råd och anvisningar
/ 1997

Wahlgren, Peter, Juridisk skrivguide / 1996

Informationsskrifter från olika universitet:

Berge, Britt-Marie, Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och
examensarbeten / 1999

Hartmann, Mattias, Så funkar det / 1999

Lindfors, Hans, Att skriva C-uppsats : olika sätt att organisera uppsats-
arbetet och att handleda studenter / 1997

Näslund, Johan, Uppsatshandledning : många frågor och några svar / 1999

Tullgren, Maria Kvalitet i undervisningen : skrivandets roll / 1996

*Uppsatshandledning : tankar kring tydlighet och ansvar / 1998

Wolf, Lars Lathunden : hjälpreda när du skriver rapport, PM eller uppsats
/ 2001
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Publikationer som handlar om uppsatsskrivande men utan att vara upp-
satshandledningar:

Blåsjö, Mona Uppsatsens yta och djup : studenters skrivutveckling mellan
B- och C-uppsats / 2000

Börjeson, Agnes Utbildningskultur och kön : en rapport från studenternas
vardag / 1997

Carlsson, Anneli Studenter och informationssökning fem studenters upp-
levelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete =
[Students and Information Seeking]: [The experiences of five students
searching for Information in the context of writing a bachelor thesis] /
2002

Forsgren, Mats Rapport över utvärdering av momentet uppsatsskrivning
(60–80 p-nivåerna) i franska vid Institutionen för franska och italien-
ska, Stockholms universitet / 1996

Hernwall, Patrik En text är inte alltid samma sak : en diskussion kring
vetenskapliga framställningsformer i ljuset av digital textualitet / 1997

Kvalitet och förändring. 1997

* Norén, Kerstin, Vad vill dom ha och vad kan dom få? : om handlednings-
förväntningar hos studenter och lärare 1998 article

Persson, Roland S., Vetenskaplig handledning / 1999

Uppsatsarbetet : en pilotstudie om målet, vägen och mödan / 1998

Ödlund, Eva ISP och uppsats : en kvalitativ studie av Kuhlthaus infor-
mationssökningsprocesser bland uppsatsskrivande högskolestudenter
= [ISP and thesis] : [a qualitative study of the ISP by Kuhlthau among
university students in their thesis course] / 2000

Övriga publikationer:

Bildt, Carina Råd och dåd : lathund för dig som skriver uppsats / 2001

Dysthe, Olga Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning / 2002

Scribo [Elektronisk resurs] : en skriv- och problemformuleringsguide 1999
digital_medium

Smeby, Nils Petter Skriv bättre - på kortare tid : en bok för dig som vill lära
dig skriva bättre! / 2001
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Uppsatshandledningar – mitt urval:

Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser / 1998

Bjerstedt, Åke, Rapportens yttre dräkt : några rekommendationer / 1997

Bjurwill, Christer, A, B, C och D : vägledning för studenter som skriver aka-
demiska uppsatser / 2001

Brunsson, Karin, I klartext : skrivbok för studenter / 1999

Ehrlow, Torsten, Att skriva uppsats / 1995

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod / 1996 (Jag har använt upplagan från
2003 som inte fanns med i sökresultatet.)

Eriksson, Lars Torsten, Att utreda, forska och rapportera / 1997 (Jag har
använt upplagan från 2001 som inte fanns med i sökresultatet.)

Jarrick, Arne, Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande
studenter / 1996

Larsson, Hans Albin, Att lyckas med seminarieuppsatsen / 1997

Lindblad, Inga-Britt, Uppsatsarbete : en kreativ process / 1998

Lindholm, Stig, Forska och skriva : en liten vägledning / 1999

Nyberg, Rainer Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd
av IT och Internet / 2000

Närvänen, Anna-Liisa, När kvalitativa studier blir text / 1999

Paulsson, Ulf, Uppsatser och rapporter : med eller utan uppdragsgivare / 1999

Persson, Roland S., Formell struktur och personligt författarskap : råd och
regler för vetenskapliga uppsatser / 1996

Rienecker, Lotte Att skriva en bra uppsats / 2002

Strömquist, Siv, Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av
examensarbeten och vetenskapliga uppsatser / 1999

Studentens skrivhandbok / 1998

Trost, Jan, Att skriva uppsats med akribi / 2002

Trost, Jan, Att vara opponent / 2002

Widerberg, Karin, Att skriva vetenskapliga uppsatser / 1995
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BILAGA 2

Sökningar tidigare uppsatsforskning

Engelskspråkiga tidskriftsartiklar
Jag har i universitetsbibliotekets databaser sökt internationella artiklar om
uppsatsskrivande inom högre utbildning. Jag har gått igenom samtliga tid-
skrifter som finns inom Higher Education i databasen ELIN@Örebro (Elec-
tronic Library Information Navigator). Detta gjordes 30 april och 2 maj
2003. Dessutom gjorde jag en kompletterande sökning i EBSCO.

Genomgången resulterade i tre tidskrifter där artiklar om skrivande före-
kommer. Två tidskrifter är knutna till societies om Higher Education; en
från Storbritannien, en från Australien/Asien och en är en ”internationell”
tidskrift från Kluwer. Dessa tre finns också med bland de tidskrifter Tight
(2003) studerat.

Studies in Higher Education ges ut i samarbete med The Society for Re-
search into Higher Education (SRHE) i Storbritannien. Jag har gått igenom
volym 15 (1990) – 29 (2004).

Higher Education Research and Development ges ut av Higher Education
Research and Development Society of Australasia (HERDSA). Jag har gått
igenom vol 16 (1997) – 23 (2004).

Higher Education. The International Journal of Higher Education and Edu-
cational Planning ges ut av Kluwer. Jag har gått igenom vol 33 (1997) – 48
(2004).

Jag har gått igenom innehållsförteckningarna för de senaste åren i dessa tre
(via databaserna eller tidskrifternas hemsidor, startår beror på vad som finns
tillgängligt elektroniskt) och valt ut artiklar som anknyter till avhandling-
ens tema. I dessa artiklar fanns dessutom några referenser som förekom vid
upprepade tillfällen vilka jag också har läst. Jag har valt ut artiklar som
handlar om skrivande både inom grund- och forskarutbildning och både
essays, det vill säga kortare uppsatser, och theses, som mer motsvarar våra
uppsatser. Övervägande delen av artiklarna behandlar dock essays.

Enligt Tight (2003) är Higher Education den tidskrift (utanför Norda-
merika) som har det bredaste innehållet. De båda andra kategoriserar han
som huvudsakligen innehållande forskning om course design. Ingen tid-
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skrift i hans undersökning handlar huvudsakligen om teaching and learning.
Efter att ha läst Tights översikt drar jag slutsatsen att jag troligen inte mis-
sat någon viktig tidskrift som har just det fokus jag avhandlar.

Svensk forskning
Utöver de sökningar jag redovisar i Bilaga 1 har jag använt tre översiktstex-
ter för att finna material om uppsatsskrivande och för att i någon mån
kontrollera att jag inte förbisett viktigare texter (Blückert 2002, Broman
2001, Kim & Olstedt 2003). Det visar sig att de tre svenska översikter som
jag använt inte överlappar varandra i någon högre grad. Detta är väl på ett
sätt en fördel – jag har därmed fått tillgång till olika förteckningar. I viss
mån speglar resultaten också att översikterna haft något olika inriktning,
men det förklarar inte hela skillnaden. Jag ser det också som problematiskt.

Dels tycks mina svårigheter att använda databaser för en systematisk
sökning mera spegla svårigheter med databaserna än brister i min förmåga,
annars skulle vi ha kommit fram till likartade förteckningar. Men det tycks
som att mycket av det som skrivs och undersöks i anslutning till uppsatser
inte publiceras i sådana källor som är enkelt sökbara. Många rapporter
skrivs på uppdrag av enskilda högskolor och det tycks som att de olika
bibliotekens rutiner avgör huruvida dessa görs sökbara och därmed enkelt
tillgängliga för en större allmänhet.

Det stora problemet tycker jag dock är att så mycket arbetstid och möda
läggs ner på olika undersökningar som sedan inte finns tillgängliga. Vissa
av rapporterna är enkla i sin uppläggning och är främst redovisningar kring
olika kvantitativa uppgifter i anslutning till skrivandet. Andra är mer
elaborerade. Många kan snarare beskrivas som underlag för utvecklingsar-
bete än som forskning. Men hur studierna än är utförda och vilken omfatt-
ning de än har, så skulle de sammantaget kunna utgöra en källa för hög-
skolornas utvecklings- och kvalitetsarbete och för forskning. När de inte är
lätt åtkomliga blir i stället varje studie den första och de senare får inte
draghjälp av de tidigare vilket gör att någon fördjupning inte tycks ske.

Jag har använt en översikt som Richard Broman utfört för Högskole-
verkets räkning (2001). Han har använt olika databaser för att söka fram
olika typer av publicerade texter och dessa sökningar har kompletterats
med kontakter med lärosätena i syfte att fånga upp opublicerade rapporter
och pågående projekt. Flera av de texter Broman förtecknat handlar om
examination i allmänhet (många studier har publicerats inom Högskole-
verkets projekt ”Nationell utvärdering av examination i högskolan”, som
startade i slutet av 1990-talet och dessa finns med i Bromans förteckning)
och dessa har jag i princip valt bort eftersom det går utöver mitt syfte men

Avh Eva H tryckfil 9.9.05 05-09-09, 08.52314



315

jag har läst några för att se om de ändå kunde tillföra något till min av-
handling.

Lillemor Kim och Ewa Olstedt (2003) har gjort en forskningsöversikt på
uppdrag från Vetenskapsrådet. Översiktens redovisning av publicerat ma-
terial har en tonvikt på avhandlingar om lärande inom högre utbildning.

Blückerts (2002) översikt är en inventering av högskolornas arbete med
studenters skrivande och den innehåller också en förteckning över olika
typer av texter som rör studenters skrivande, både uppsatshandledningar
som vänder sig till studenter och forskningsbaserade texter om skrivande.
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