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Abstract 
 
Sofia Hort (2020): Writing Processes in Higher Education. Text, Place and 
Materiality in Essay Writing. Örebro studies in Swedish Language 16 and 
Örebro Studies in Educational Sciences with an Emphasis on Didactics 21. 
 
The purpose of this study is to explore how students in a higher education 
context handle the writing of their final essay. Applying a sociomaterial 
approach, the study offers comprehensive case studies of students’ writing 
processes. The thesis attempts to show how student writers handle writing 
challenges through different technologies and at different places. It does so 
by implementing the Mobile Technologies Process Logs (MTPL)-method, 
wherein participating students take an active role to create and gather data 
on their own writing processes.  

The results show that some students’ textual work could be described in 
terms of being comprehensive, and hence handled through varied writing 
technologies at various writing places. These students write a lot of texts to 
move the writing process forward. Other writers take a more product-      
oriented view in their writing, and hence write through fewer technologies, 
at a few places, and with a wish to finish their final text product directly. 
Many of the students make explicit how they process the literature through 
writing texts. The knowledge production, the analysis, which is central to 
academic writing, seems however more implicit and difficult for the students 
to handle, specifically if having a product oriented view on writing. The 
results also show how students mobilize different textual actions to meet 
challenges that writing an (digital) essay implies. This work is clearly em-
placed, at diverse or at more homogenous writing places.  

It is significant to make textual strategies as well as the functions of writ-
ing technologies and place visible to all students. It seems vital at times 
where higher education, as well as the students entering this institution, are 
put in front of a raft of (new) challenges. At the same time as the idea of the 
bad student writer is prevailing, higher education institutions seem not to 
teach how an academic writing process could be managed in successful 
ways. This thesis contributes to this field of inquiry with results on how 
students’ writing processes can be characterized.  

Keywords: Student writing, Academic Writing, University Writing, Writing 
Processes, Academic Literacies, Digital Literacies, Teacher Education, So-
ciomateriality, Higher Education. 
 
Sofia Hort, Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden.  
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Förord 
En avhandling är inte en enda persons bedrift. Många har bidragit till att 
den här boken har blivit till. Till er alla vill jag rikta mitt varmaste tack. Ett 
särskilt tack går till de mest centrala personerna i den här avhandlingen: Eli, 
Sanna, Sally, Ellen, Benji, Ignazio, Karolin, Petra och Daniel. Jag är oändligt 
tacksam för all den tid och allt det engagemang ni ägnade åt den här em-
piriinsamlingen.  

Jag vill rikta ett stort tack till alla mina handledare. Tack till Greger An-
dersson och Per Ledin, som har turats om att vara mina huvudhandledare. 
Tack Greger för att du mirakulöst alltid lyckas ta dig tid, för alla insiktsfulla 
läsningar och alla samtal. Din vänlighet och ditt engagemang har bidragit 
till en arbetsmiljö i vilken jag alltid har trivts bra. Tack Pelle för att du stöt-
tat mig när det verkligen behövts. Du har alltid sett det positiva med mitt 
projekt men samtidigt kunnat ge konstruktiv kritik för att ta mitt arbete 
framåt. Tack för samarbetet i den artikel vi gemensamt skrev. Jag vill också 
rikta ett stort tack till min biträdande handledare Johan Öhman. Tack Jo-
han för all den hjälp du gett mig i mitt arbete med avhandlingen. Tack också 
för det stöd du gav när jag skrev min första artikel på engelska. Framför allt 
har du haft ansvar för den forskarskola i utbildningsvetenskap med inrikt-
ning mot didaktik i vilken jag har varit en del. Tack för alla resor du tagit 
oss på och tack för att du alltid bemött oss och mig med stort engagemang 
och mycket välvilja.   

Mitt varmaste tack till familjen Jernudd Borg på Hagagatan. Tack Tho-
mas, Elvira, Saga och Grim för att ni välkomnat mig och min familj med 
öppna armar och tack för att jag har fått känna mig som hemma också i 
Örebro. Ett särskilt tack till dig Åsa. Tack för alla samtal, alla varma kra-
mar och tack för alla sena middagar. Min tid i Örebro hade varit så mycket 
tråkigare utan dig.  

Tack till alla deltagare i forskarskolan UVD. Mitt varmaste tack till Elin 
Sundström Sjödin och Christina Larsson för ert kärleksfulla engagemang. 
Tack Andreas Mårdh för att du skött all markservice!  Tack också till Ásgeir 
Tryggvason, Nicklas Lindgren och Karl Jansson. På seminarier, internat, 
konferenser och skrivarveckor har ni alla inte bara bidragit till mitt arbete 
med avhandlingen, utan också till mitt välmående under den här tiden. Tack 
till de seniora forskare som bidragit till alla UVDs seminarier.  

 Det finns otaliga personer som har läst mina texter och gett synpunkter 
på mitt projekt vid olika tidpunkter. Eric Borgström läste mitt manus vid 
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halvtidsseminariet. Tack för noggrann läsning då Eric, och tack för din läs-
ning nu i slutskedet. Stina Hållsten granskade mitt manus vid slutseminariet. 
Tack Stina för att du bidrog med viktiga poänger och med ett givande sam-
tal. Jag har också vid olika tidpunkter fått respons på avhandlingsprojektet 
vid olika seminarier. Tack till alla mina kollegor som gett mig värdefulla 
kommentarer på högre seminariet vid enheten för humaniora, Örebro uni-
versitet. Tack också till alla er som bidragit på seminarier vid Södertörns 
högskola, vid Stockholms och vid Uppsala universitet. Ett särskilt tack till 
Anna Malmbjer som tidigt stöttade mig i mitt då väldigt annorlunda pro-
jekt.  

Tack till alla läsare under processen. Tack Anders Björkvall för att du 
engagerat dig i mitt projekt, läst mina senare texter och gett mig värdefulla 
synpunkter. Tack Gustav Westberg för att du tog dig an min teori när det 
behövdes. Ett stort tack till alla korrekturläsare. Tack Daroon Yassin för 
att du åtog dig den tråkigaste uppgiften med glatt humör och mycket om-
tanke. Tack också till Anna-Maija Norberg, Tomas Svensson och Helge 
Räihä för att ni i olika omgångar läst mina kapitel. Era läsningar och er 
support har varit viktigt för mig. Tack Noah Roderick för att du läste min 
engelska sammanfattning och mitt abstract. Thanks!  

Ett kollektivt tack vill jag rikta till alla kollegor på norra och södra sidan 
av Forumhuset. Jag blev otroligt glad när jag fick nya doktorandkollegor i 
svenska språket. Tack till er Anna Heuman och Ida Melander för allt det 
stöd ni gett, all pepp och roliga memes på messengerchatten. Tack för att ni 
också korrekturläst mina texter. Ett stort tack till Kraka-gänget. Luncherna 
med er är alltid välkomnande och så roliga. Tack Franzi, Robert, Magnus, 
Lisa, Sebastian och Hany. Jag hoppas på fler Kraka-luncher tillsammans 
med er! Ett särskilt tack till dig Emma Vikström för att du alltid lyssnat, läst 
och kommit med så kloka inspel! Tack också Miriam von Schantz och Helen 
Andersson för att ni har gjort min arbetsplats både roligare och bättre. Kicki 
Ekberg, Emilie Holst, Tanja Karisik och Ingela Abrahamson har administre-
rat allt det tråkiga och avlastat mig mycket i arbetet. Tack ska ni ha! 

Tack till doktoranderna vid institutionen för svenska och flerspråkighet 
på Stockholms universitet för att jag fått vara med på era skrivmåndagar. 
Ett särskilt tack till Elin Svan. Det har varit roligt att få följas åt genom 
såväl grund- som forskarutbildning! Tack också till Mona Blåsjö och Olle 
Josephson som stöttade mig igenom min masterutbildning.  

Tack Sven Hort för att du fick mig att söka den här doktorandtjänsten 
och för att du på olika sätt gjort mitt skrivande möjligt. Tack till Rebecca 
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och Katinka Hort för glada tillrop under arbetet. Tack för att ni läste mina 
texter i slutet och för att ni hjälpt mig på så många andra sätt.  

Tack till alla mina vänner. Tack Malin Drugge för att du skriver jämte 
mig, läser mina texter och peppar! Tack Sandra, Karoline, Mia och Jessica 
för att ni finns där. Fantastiska Siri Carlén har ritat illustrationen på fram-
sidan. Tack Siri för att du gjorde det, och tack för alla fina samtal på vägen. 
Tack till grannarna i Bredäng, på Lilla sällskapets väg och på Kråksätra-
backen för att ni hämtat mina barn och för att ni lagat mig så god mat. Ett 
särskilt tack till Andreas Emtinger som tagit kortet till baksidan.  

Min närmaste familj har stöttat mig på många sätt sen jag började min 
anställning i Örebro. Tack till dig mamma. Tack för att du alltid tycker att 
jag är bra och för att du stöttat mig så mycket genom livet. Tack pappa för 
all din support! Tack också till övrig släkt och vänner som funnits där på 
olika sätt. Jag önskar att jag fått visa den här boken för Ruth Bergqvist, 
Märta Kalborg och Agnete Hort. Men jag är glad att jag får visa den för dig 
morfar, även om det inte är en avhandling i biologi, som du kanske hoppats! 

Jacob, du förtjänar mer tack än vad som ryms i ett ynka litet förord. Du 
tvekade inte en sekund att hoppa på Örebro-tåget när Greger ringde den 
där junidagen. Vi har flyttat dit och tillbaka och du har fått ta hand om allt 
när jag har pendlat tidig morgon till sen kväll. Med dig så löser sig det 
mesta. Tack för all kärlek du ger och för att du gjort mitt doktorerande 
möjligt på alla tänkbara sätt.  

Slutligen och mest av allt, tack älskade Ester, Otto och Edith. Den här 
(tråkiga) boken tillägnas er.  
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1 Inledning 
Den här avhandlingen behandlar hur studenter, framför allt lärarstudenter, 
skriver uppsats. Fokus ligger på hur skribenterna hanterar denna skrivprak-
tik utifrån de ramar som sätts av högskolan. Studentskrivandet är viktigt 
att undersöka, bland annat eftersom det idag ställs allt större krav på skri-
vande inom högre utbildning. Det gäller inte minst för examensarbetena. 
Det är också dessa texter som utvärderas av staten och som blir indikatorer 
på kvalitet. Det berör särskilt lärarutbildningen där Universitetskanslersäm-
betets (UKÄ) senaste utvärdering visade nedslående resultat, framför allt 
när det kommer till kvalitén på uppsatserna (UKÄ Årsrapport, 2019 s. 55). 
De statliga direktiven anger att alla lärarutbildningar ska inbegripa själv-
ständiga examensarbeten i vilka studenterna ska uppfylla målen att produ-
cera forskning och att bidra till kunskapsutveckling (SFS 1993:100, bilaga 
2 examensordning). Det är krav som är svåra att uppfylla. Utmaningarna 
handlar om flera saker. Det har skett ett ökat intag av nya studentgrupper 
för vilket det akademiska skrivande som eftersträvas kan te sig främmande. 
Det kan också handla om att många studenter, särskilt lärarstudenter, inte 
ser poängen med att utbildas till forskare.  

Det är viktigt att bidra med ökad förståelse för lärarutbildning. Den ut-
gör en viktig del av kunskapssamhället. Avhandlingens inriktning kommer 
också av mitt personliga intresse för lärarutbildningsfrågor och min egen 
identitet som lärare och tidigare lärarstudent. Att avhandlingen har skrivits 
inom ramen för en forskarskola med inriktning mot didaktik har dessutom 
spelat in i det valet. Trots att det framför allt är lärarstudenter som fokuse-
ras i studien ska avhandlingen även ses som ett bidrag till kunskapsläget 
om studenters skrivande mer generellt. Därmed är den relevant för såväl 
högskolepedagogiska som skrivdidaktiska forskningsfält.  

Undersökningens material har samlats in med hjälp av de studenter som 
deltar i studien. Det har skett vid olika uppsatskurser under vår- och höst-
termin 2016. Empirin är såväl deltagarskapad som multimodal, där skri-
vandet inte enbart rapporteras genom skriven text utan också genom andra 
modaliteter, såsom fotografi och film. Den insamlade empirin består också 
av studenternas skrivna texter, både uppsatsutkast och andra, till synes, mer 
anspråkslösa anteckningar. Jag har även genomfört intervjuer som en del 
av empiriinsamlingen. I avhandlingen intas en syn på skrivande som en ma-
teriell, rumslig och kroppslig process. Fokus riktas därmed mot hur studen-
ters skrivande blir till genom olika materialiteter, i olika rum och i relation 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 13 

till andra människor. Detta förhållningssätt introducerar jag vidare i avsnitt 
1.2 och i kapitel 3 och 4. 

I kommande avsnitt presenteras de utmaningar och problem som utgör 
bakgrund till avhandlingens studie. Jag inleder i avsnitt 1.1 med att redo-
göra för debatten om studenters skrivande. I avsnitt 1.2 diskuterar jag stu-
diet av skrivande och några av detta studiums centrala utmaningar. Vidare 
redogör jag i avsnitt 1.3 för avhandlingens didaktiska relevans. Studiens 
syfte och frågeställningar presenteras slutligen i avsnitt 1.4.  

1.1 Det omdebatterade studentskrivandet 
Studenters skrivande är ett omdebatterat ämne. En vanlig uppfattning är att 
studenterna helt enkelt skriver för dåligt. Det är en relativt central och åter-
kommande idé som tycks vara rådande i västvärlden (Lillis, 2001; Malm-
ström, 2017; Rose, 1985; Stanley, 2010). Genomgående, oavsett när debat-
ten blossar upp, framträder en bild av att studenter skrev bättre förr. De-
batten hakar i en övergripande diskurs om ett skolsystem i fritt fall. I ett 
nationellt perspektiv sker det ofta med referenser till de svenska provresul-
taten i olika kunskapsmätningar, exempelvis PISA (t.ex. Malmström, 2017 
s. 71). Den här typen av förfallsdiskurs är ett återkommande fenomen, åt-
minstone sedan det tidiga 70-talet. Det tydliggörs av Malmström, som i sin
avhandling (2017) analyserar just skrivkrisens regelbundna utbrott i medi-
edebatten. Sådana utbrott följs vanligen inte av några större skrivpe-
dagogiska förändringar. Det kan förklaras av att skulden för den rådande
skrivkrisen gärna läggs utanför akademin, ofta på studenten själv eller på
den tidigare skolgången (t.ex. Lennartson-Hokkanen, 2016; Malmström,
2017). Lennartson-Hokkanen (2016 s. 15) menar att det finns två bärande
tankar i diskursen om de dåliga studentskribenterna: dels att problemen
med studenters skrivande lätt går att åtgärda, men då av någon annan än
högskolan, dels att studenter skrev bättre förr. Med den retoriken kan
hög-skolan inte sägas äga problemet, och den egna praktiken behöver inte
heller granskas eller förbättras. Det är dock svårt att se hur fokus på
studenters individuella brister, skuldbeläggande eller påståendet att det var
bättre förr kan leda till att studenter faktiskt utvecklar sitt skrivande.

Debatten om studenters skrivande bör också ses i ljuset av de stora för-
ändringar som under de senaste årtionden påverkat högskolan och dess ut-
bildningar, såväl i Sverige som internationellt. Det sena 1900-talet innebar, 
för Sveriges del, en ny, heterogen och decentraliserad högskola. Högre ut-
bildning är numera såväl ett arbetsmarknadskrav som en demokratisk rät-
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tighet. Dessutom har antalet studenter vid högskolorna nära nog fördubb-
lats (Zander, 2002 s. 98). Samtidigt har konkurrensen om studenterna, från 
ett ökat antal högskolor och universitet, hårdnat. Det har också konkurren-
sen mellan studenter om vissa åtråvärda utbildningsplatser gjort, samtidigt 
som utbildningstiden har förlängts (Broady, Börjesson & Palme, 2002 s.13; 
Prop. 2001/02:15 s. 124). Ett större antal studenter från olika sociala grup-
per som tidigare varit underrepresenterade inom högre utbildning tar sig nu 
vidare till akademiska studier (t.ex. Askling, 2012 s. 129; Prop. 2001/02:15 
s.29).  

Fortfarande råder en uppenbar snedrekrytering inom den högre utbild-
ningen (UKÄ Årsrapport, 2019 s. 59). Särskilt snedfördelad är rekryte-
ringen till vissa ämnen och program. Det är en tydlig trend att personer med 
lågutbildade föräldrar väljer att läsa på kortare och mindre prestigefyllda 
utbildningar. Förskollärarutbildning och läkarutbildning kan ses som några 
av de mest extrema exemplen på utbildningar mellan vilka det råder stora 
skillnader när det gäller studenters sociala bakgrund. De flesta studenter 
antagna till förskollärarutbildningen har lågutbildade föräldrar medan mot-
satsen råder på läkarlinjen (UKÄ Årsrapport, 2019 s. 61). De sociala och 
ekonomiska klyftorna i samhället blir därmed också synliga på högskolan. 
Lärarutbildningen, som är i fokus i den här studien, tar i det avseendet of-
tare emot studenter från studieovana hem.  

Internationellt sker också stora förändringar som påverkar det skrivande 
som sker på svenska universitet. Högskoleväsendet i Europa har genomgått 
en omvandling i och med Bolognadeklarationen, ett samarbete som under-
tecknades av Sverige år 2006. Deklarationen syftar till att främja anställ-
ningsbarhet, rörlighet, samt Europas konkurrens- och attraktionskraft över-
lag. Den har medfört förändringar i universitetetens utbildningsupplägg, ex-
empelvis genom införandet av examina på grund-, avancerad och forskar-
nivå. Utbildningarna påverkas också av den tekniska utvecklingen. Idag 
finns högskoleutbildningar och kurser som är mer eller mindre oberoende 
av var de är placerade, där undervisningen kan bedrivas på webbplattfor-
mar och baseras på webbaserat undervisningsmaterial.  

Ytterligare en förändring som kan sägas påverka studenters skrivande är 
den pågående internationaliseringen av den akademiska skriftspråksnor-
men, det vill säga att det inom akademin ställs allt större krav på vetenskap-
lig publicering på engelska. Det kan leda till en destabilisering av rådande 
akademisk skrivkultur. En skiftande akademisk skrivkultur är också nära 
sammankopplad med övergripande förändringar i vår värld. Den ökade di-
gitaliseringen utgör en sådan process, vilken ger helt andra förutsättningar 
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för skrivande. Nya skrivteknologier omskapar vårt skrivande, vilka platser 
vi kan skriva på och vilka resurser vi använder och kan ta del av. Dessa nya 
villkor och vad de leder till för skrivande studenter, akademiker och andra, 
är högintressanta frågor för skrivforskningen. 

1.2 Att studera skrivande 
I avhandlingen riktas ljuset mot studenters skrivprocesser. Skrivprocesser 
har vanligen studerats som kognitiva aktiviteter, som ”a flowchart of ma-
nagement techniques” (Brodkey, 1996 s. 78), kopplade till att skriva ord på 
ett papper. I Randahls studie (2014) ger gymnasieelever uttryck för ett annat 
synsätt när de talar om promenader, kaffedrickande, chattande, måltider 
och städning som betydelsefulla inslag i deras skrivprocesser (2014 s. 98–
100). Skrivandet, så som dessa gymnasieelever beskriver det, består således 
inte enbart av de kognitiva aktiviteter som den traditionella skrivprocess-
forskningen gör gällande eller bara av att skriva in bokstäver på ett papper 
eller på en skärm. Det inrymmer istället, vilket också blir tydligt i en studie 
av Prior och Shipka (2003), aktiviteter som vi normalt inte förknippar med 
ren inskription av tecken. Skrivande är, i det avseendet, en aktivitet som 
utvecklas, eller blir till, som en del av ”people’s lived experiences” (Hart-
Davidson, 2007 s. 155). Skrivandet kan därför vara något högst personligt, 
samtidigt som det är kulturellt och socialt betingat. Denna vidgade syn på 
skrivande genomsyrar den här avhandlingen. Synsättet medför emellertid en 
rad metodologiska utmaningar, eftersom skrivandet, givet detta vidgade 
perspektiv, är svårt att avgränsa som studieobjekt. Därmed är det svårt att 
undersöka.  

Teoretiskt tar avhandlingen avstamp i ett sociomateriellt perspektiv. Per-
spektivet inbegriper den vida syn på skrivande som jag redogjort för ovan. 
Det innebär också att jag betraktar skrivande som en medierad, materiell, 
förkroppsligad och distribuerad process (t.ex. Bhatt, 2014; Gourlay & Oli-
ver, 2018; Lynch & Rivers, 2015; Micciche, 2014, Prior & Shipka, 2003; 
Rule, 2013, 2018; Syverson, 1999). En syn på skrivande som medierad lig-
ger i linje med dominerande skrivteorier idag och innebär att skrivandet ses 
som en aktivitet som görs möjlig genom olika resurser, objekt och redskap. 
I det sociomateriella synsättet ligger en ytterligare betoning på kroppens och 
det materiellas betydelse för skrivandet, samt på skrivandet som en process 
som är distribuerad, eller utspridd, över olika tider och platser.  

Ett sociomateriellt intresse för skrivande kan tillskrivas en rad forskare 
med olika teoretiska ingångar. Prior och Shipka (2003) tar utgångspunkt i 
kulturhistorisk aktivitetsteori (Leont’ev, 1978, 1981), Rule (2013) arbetar 
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utifrån ett nymaterialistiskt perspektiv (Coole & Frost, 2010) och Gourlay 
och Oliver (2018) samt Bhatt (2014) tar utgångspunkt i aktör-nätverksteori 
(t.ex. Latour, 2005). Prior och Shipka (2003 s. 181) framhåller att skrivan-
det bör ses som en spridd aktivitet, som görs möjlig genom en rad löst sam-
manhållna aktiviteter som att sitta och skriva eller att fylla en tvättmaskin. 
Skrivandet, menar de, kan också ses som distribuerat över en rad olika 
skrivepisoder, eller sessioner, i serier av textinvention och produktion, mel-
lan olika platser och över tid. Rules (2013) utgångspunkt i nymaterialistisk 
teori innebär att hon fokuserar skrivandets materialitet och det kroppsliga 
i utforskandet av skrivprocesser. Hon hävdar att detta ger ett nytt perspek-
tiv på skrivprocessen eftersom det fokuserar på den omgivande miljön och 
skribentens fysiska kropp istället för (enbart) på dennes medvetande (2013 
s. 9).   

Rule sammanfattar sin syn på skrivande i begreppet ”composing 
assemblages” vilket är centralt också i denna studie. Skrivprocessen ses, ut-
ifrån detta begrepp, som ett hopsamlande av texter och resurser i olika fy-
siska miljöer, genom ”assemblages of entities” (2013 s. 85). Gourlay och 
Oliver (t.ex. 2018) redogör på liknande sätt för hur det digitala skrivandet 
möjliggörs genom skribentens relationer till olika objekt såsom utrustning, 
digitala och analoga texter men också till tid och rum. Dessa förbindelser 
skapar komplexa och flytande ”assemblages of practice” (2018 s. 9). Be-
greppet hopsamling så som det översätts i avhandlingen, relaterar också till 
en syn på skrivande som kuration, som ett hopsamlande av material i och 
genom text. Kuration innebär ett skapande av ny text genom sammanställ-
ning och bearbetning av olika typer av material. I avhandlingen utgör såväl 
hopsamling, som kuration, centrala begrepp. De preciseras närmare i kapitel 4.  

En aspekt som blir viktig för de metodologiska val jag gör i avhandlingen 
är den tekniska utvecklingen. Den öppnar upp för nya sätt att skriva men 
också för nya sätt att undersöka skrivande. Det är dessutom rimligt att 
forskningen, i ljuset av den tekniska utvecklingen, ställer nya och andra frå-
gor om skrivande. Som ett svar på några av de utmaningar som skrivforsk-
ningen ställs inför används mobil teknik (vilket inbegriper mobiltelefoner, 
surfplattor och bärbara datorer) tillsammans med processloggar som rap-
porteringsform i avhandlingen. Jag benämner detta som ett MTPL-baserat 
arbetssätt, där förkortningen står för mobil teknik och processloggar. Tek-
niken har många fördelar och kan ge forskaren tillgång till ett skrivande 
som annars, delvis, tillhör det privata. Det kan också ge möjligheter att stu-
dera skrivande som sker på olika platser och tider, och till inslag i skrivpro-
cessen som inte enbart utgörs av ren inskription av tecken.  
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Mobiltelefonen, vilken är central i denna studie, används i hög utsträck-
ning i dagens samhälle. Den är lättillgänglig, användarvänlig och tekniken 
ger ofta möjlighet att skapa och dela olika former av data. Därmed kan 
deltagaren med mobiltelefonen som ett insamlingsverktyg, själv fånga och 
skapa multimodal empiri om sitt eget skrivande, när helst och var helst detta 
sker. Härigenom kan tekniken ge oss nya kunskaper om skrivande. Den kan 
också ge nya didaktiska insikter. 

1.3 Didaktisk relevans 
I avhandlingen studeras skrivandet av den examinerande uppsatsen. Det är 
inte en didaktisk studie, men resultaten har didaktisk relevans. Uppsatsen 
är en viktig text, inte minst för att studenten ska kunna ta ut sin examen. 
Men den bör också ses som en viktig del i studentens lärprocess. Liksom 
Ledin (2013) menar jag att skrivandet i det avseendet blir ett sätt för stu-
denten att tänka, handla och skapa mening kring ett visst innehåll. I av-
handlingen undersöker jag inte hur universitetet didaktiskt tar sig an upp-
satskursen.  Det skulle innebära en studie av hur undervisningen går till i 
mötet mellan lärare, student och innehåll. Däremot anser jag att utforskan-
det av studenternas tillvägagångssätt, när de i stor utsträckning lämnas en-
samma i uppsatsarbetet, kan leda till nya didaktiska insikter och övervä-
ganden.  

Högskolorna har i uppdrag att ge en jämlik och tillgänglig utbildning för 
alla. Det formuleras såväl nationellt, i högskolelagen (SFS 1992:1434 5§), 
som internationellt, exempelvis i de globala målen för hållbar utveckling i 
Agenda 2030 (SOU 2019:13 s. 210). Det ställer höga krav på högskolorna. 
I relation till det står den högre utbildningen inför stora didaktiska utma-
ningar. Utmaningarna berör till stor del det skrivande som är förväntat 
inom högre utbildning. Skrift är det semiotiska system som utbildningsvä-
sendet, och den akademiska kulturen, är uppbyggt kring.  Skriftlig kompe-
tens har därmed en avgörande betydelse för om studenter når framgång i 
sin utbildning. I en akademisk kontext förväntas studenter att lära sig läsa 
och förstå de texter som de ställs inför. De ska också själva kunna skriva 
sådana texter. Texttolkning och textproduktion utgör därför nyckelmo-
ment inom utbildningen och är bärande inslag i en rådande bedömnings-
praktik. Didaktiken utgör, i förhållande till ovanstående resonemang, en in-
ramning till studien. De didaktiska utmaningar som högre utbildning står 
inför, i relation till studenters skrivande, är också argument för att studien 
är viktig att genomföra.  
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I en återkommande bristdiskurs framhålls, som jag redan nämnt, att stu-
denterna skriver för dåligt. Det är något som ofta påpekas av lärare och 
handledare på högskolan (t.ex. Enefalk m.fl., 2013). Erfarenheter från 
högre utbildning pekar också på att studenterna tycker att uppsatsskrivan-
det är svårt. Uppsatskursen kan i det hänseendet troligen betraktas som en 
utmaning för såväl skribenter som lärare. Trots att studenters skrivande i 
allmänhet (t.ex. Enefalk m.fl., 2013; Garberding, 2019; Haberlein, 2016; 
Harrison, 2016) och uppsatsskrivande i synnerhet är omdiskuterat så har 
lite fokus i forskningen riktats mot hur studenter går tillväga när de skriver. 
Studier av faktiska skrivprocesser, situerade i sin kontext, är få till antalet, 
även utanför ett utbildningssammanhang. I ljuset av denna på flera plan 
utmärkande forskningslucka, undersöker jag i avhandlingen hur studenter 
tar sig an den omfattande och svåra uppgift som uppsatsskrivandet innebär. 
Jag följer studenternas upplevelse av uppsatsskrivandet och deras dagliga 
arbete med uppgiften, på de platser och med de resurser som de själva rele-
vantgör. Därmed studerar jag hur, var och med hjälp av vilka materiella och 
digitala objekt deras text tar form. I nedanstående avsnitt preciseras av-
handlingens syfte och specifika frågeställningar.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
I avhandlingen studerar jag studenters skrivprocesser i samband med skri-
vandet av examensarbetet. Syftet med avhandlingen är att bidra till en för-
djupad förståelse av detta skrivande. Därför studerar jag hur studenterna 
genomför skrivprocessen, vilka utmaningar de möter i skrivandet och hur 
de gör för att möta dessa utmaningar. Givet de institutionella regleringar 
som sätter ramar för uppsatsarbetet hittar studenterna tillvägagångssätt1 för 
att hantera denna omfattande skrivprocess. Det är dessa tillvägagångssätt, 
som delvis är individuella, som står i fokus i studien. De studenter som har 
valt att delta i studien har alla lyckats med sitt skrivande i den bemärkelsen 
att de blir godkända på uppsatsen. Därför är de tillvägagångssätt som stu-
deras framgångsrika, även om flera av studenterna stöter på problem under 
skrivandet.  

Avhandlingens frågor är formulerade i relation till syftet och det socio-
materiella perspektivet. Därmed intas en vid förståelse av vad skrivande kan 
innebära. I avhandlingen studeras detta skrivande utifrån vissa begrepp. 

1 Jag använder här termen tillvägagångssätt som en övergripande benämning på hur 
uppsatsprocessen hanteras genom text, materialiteter och på olika platser. Termen 
inrymmer begrepp såsom textstrategier, skrivteknologier och skrivplatser.  



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 19 

Textstrategier handlar om studenternas specifika tillvägagångssätt för att 
hantera text, medan textfunktioner berör det syfte som studenternas skrivna 
texter får under processen. Skrivteknologier innefattar de objekt genom 
vilka skrivande görs möjligt, exempelvis en dator. Skrivplats refererar slut-
ligen till de platser där studenterna upprättar sitt skrivande. Dessa begrepp 
presenteras närmare i respektive resultatkapitel och utgör grunden för frå-
geställningarna som formuleras nedan. 

1. Hur arbetar studenter med text genom uppsatsarbetet och vilka text-
strategier och textfunktioner kan urskiljas i det arbetet?

2. Hur skapar olika skrivteknologier möjligheter och utmaningar för
ett kurerande skrivande under uppsatsprocessen?

3. Hur etablerar studenterna skrivplatser och hur får dessa skrivplatser
betydelse för uppsatsprocessens genomförande?

Avhandlingens frågor behandlas i fyra resultatkapitel. Den första frågan be-
svaras i kapitel 6. Textstrategier och i kapitel 7. Uppsatsens texter. Fråga 
två besvaras i kapitel 8. Textarbete på skärm och på papper. Slutligen bes-
varas fråga 3 i kapitel 9. Skrivandets rumsliga utformning. Det övergripande 
resultatet och de didaktiska implikationerna, avhandlas sammanfattnings-
vis i det avslutande diskussionskapitlet.  
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2 Högskolan och lärarutbildningen 
Den här studien genomförs i ett högre utbildningssammanhang, framför allt 
inom ramen för lärarutbildning. Olika strukturella faktorer, exempelvis hur 
högre utbildning organiseras, utgör viktiga förutsättningar för det skrivande 
som är förväntat. I avsnitt 2.1 tar jag därför upp högskolans utveckling. Jag 
lägger särskild vikt vid de senare decenniernas arbete för breddad rekryte-
ring. I genomgången redogör jag också för de förändringar som kopplas till 
Bolognadeklarationen. Empirin i avhandlingen har primärt samlats in inom 
ramen för lärarutbildningen och den är därför också relevant att belysa. I 
avsnitt 2.2 beskriver jag alltså förutsättningarna för den svenska lärarut-
bildningen. 

2.1 Högskolans utveckling 
Högre utbildning har historiskt sett genomgått stora förändringar. Univer-
sitetens moderniseringsprocesser kan kopplas till upplysningens förändrade 
ideal kring socialt och intellektuellt liv, till industrialiseringens nya krav på 
utbildning samt till den ”massutbildning” som sägs inledas under mitten av 
1900-talet (t.ex. Chitez & Kruse, 2012 s. 174). Den senare skulle göra högre 
utbildningen tillgänglig för alla istället för att enbart utgöra ett privilegium 
för eliten. Den i det avseendet breddade rekryteringen innebär en strävan 
att öka intaget av socialt och etniskt underrepresenterade grupper på högs-
kolan. Denna förändring har påverkat och påverkar högre utbildning i stor 
utsträckning. Det ökade intaget av studenter kräver nya organisatoriska for-
mer och nya undervisningsmetoder (t.ex. Askling, 2012; Askling, Christi-
ansson & Foss-Fridliziu, 2001; Prop. 2001/02:15). Det har lett till en mer 
diversifierad studentgrupp, även om studentgruppens sammansättning va-
rierar stort mellan högskolor och utbildningar (Prop. 2001/02:15 s.29).  

Under 1900-talet antogs allt fler studenter vid de svenska lärosätena. Det 
politiska intresset för breddad rekrytering formulerades dock explicit först 
i propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15). Det innebar att 
högskolorna ålades arbeta med att öka intaget från olika samhällsgrupper 
samt verka för studenters lika möjligheter under utbildningen. Regeringen 
ville 2017 utvidga formuleringen från att enbart inbegripa rekrytering till 
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att också innefatta ett breddat deltagande och genomförande av utbild-
ningen (Utbildningsdepartementet, 2017). Förslaget fick dock hård kritik 
av högskolorna och fick dras tillbaka (Anderson m.fl., 2018).2  

Reed, King och Whiteford (2015) menar, utifrån en europeisk kontext, 
att det i efterdyningarna av finanskrisen finns lite som tyder på att ambit-
ionen om breddad rekrytering lett till några direkta investeringar i högre 
utbildning. Snarare visar det sig att en majoritet av länderna i EU har inve-
sterat mindre medel i högskolorna (Reed, King & Whiteford, 2015 s. 384; 
Weedon & Riddell, 2016 s. 60). Detta kan sägas motverka en tanke om 
utbildning för alla. Även om Sverige har kommit längre än många andra 
länder när det gäller arbetet mot social snedrekrytering (t.ex. Weedon & 
Riddell, 2016) råder det fortsatt stora skillnader i sammansättningen av 
olika sociala grupper på högskolan. Det är fortfarande betydligt vanligare 
att söka till högskolestudier om föräldrarna är högutbildade (UKÄ Årsrap-
port, 2019 s. 59). En relevant fråga, som regeringen försökte adressera 
2017, är vilka av de antagna studenterna som lyckas genomföra utbild-
ningen och ta examen. För ett, i det avseendet, breddat deltagande spelar 
skrivandet inom utbildningen en stor roll.  

Den sociala sammansättningen är också snedfördelad mellan olika hög-
skoleutbildningar. Vissa utbildningar tar emot en stor grupp studenter som 
kommer från studieovana hem. Detta gäller lärarutbildningarna, framför 
allt de med inriktning mot förskola, fritidshem och skolans tidiga år. Dessa 
studenter visar också upp lägre studiemeriter från gymnasieskolan i jämfö-
relse med studenter på ämneslärarutbildningen (Erixon Arreman & Erixon, 
2017 s. 25). Det är överlag så att de institutioner som betraktas som forsk-
ningsintensiva är de som har hög status och därmed i större utsträckning 
tar emot traditionella studentgrupper från studievana hem. Institutioner och 
ämnen som i lägre grad domineras av forskning har lägre status och attra-
herar därför fler icke-traditionella studenter (Burke, 2008 s. 203; Erixon 
Arreman & Erixon, 2017 s. 26). Det senare gäller alltså för lärarutbild-
ningen.   

Även om högskoleintaget i flera avseenden är fortsatt snedfördelat har 
högre utbildning ofrånkomligt behövt öppna upp för allt större och i viss 
                                                      
2 Det bör betonas att mer implicita formuleringar om breddat deltagande finns på 
flera håll. UKÄ talar, i utvärderingen Universitets och högskolors arbete med att 
främja hållbar utveckling (UKÄ, 2017) om att hållbar utveckling i undervisningen 
också inbegriper sociala aspekter. Även i den så kallade Yereven Kommunikén 
(2015) finns formuleringar (t.ex. sida 2) som kan kopplas samman med intentioner 
om ett breddat deltagande. De finns dock inte explicit uttryckta i svensk lag.  
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mån bredare grupper. Dysthe (2012 s. 207) menar att det har lett till att ett 
tidigare vanligt utbildningsupplägg som baserats på seminariekultur och en 
gemenskap mellan lärare och student förändrats. Undervisningen måste helt 
enkelt anpassas till ett allt högre studentantal. Studentgruppens samman-
sättning har, som nämnts, också förändrats, om än inte tillräckligt för att 
återspegla samhället. Det ställer andra och större pedagogiska krav på hög-
skolorna. 

De flesta universitet i Europa har påverkats av Bolognadeklarationen, en 
top down-styrd reform. Sverige anslöt sig till reformen 2006. I och med det 
har nya examina och jämförbara poängsystem (ECTS) införts i de flesta ut-
bildningar. Fokus på lärandemål i kursplaner kan också ses som en del av 
förändringarna som implementerats i samband med reformen (Lindberg-
Sand, 2012). För denna studie är det relevant att lyfta, vilket Chitez och 
Kruse (2012 s. 152) gör, att Bolognadeklarationen visserligen inte uttrycker 
några didaktiska riktlinjer men ändå inbegriper tankar om nya undervis-
ningsfilosofier och praktiker. Chitez och Kruse framhåller också att det är 
ett studentcentrerat lärande som föredras i förhållande till mer klassisk ka-
tederundervisning (2012 s. 152).  

Skrivandet i sig finns inte explicit omtalat i Bolognadeklarationen, men 
synen på skrivande som en form av lärande anses ligga i linje med den 
undervisningsfilosofi som deklarationen implicerar. Skrivandet, menar 
Chitez och Kruse, används trots detta i första hand som ett redskap för be-
dömning (2012 s. 152). Castelló och Donahue (2012) anser till och med att 
förändringarna som följt av Bolognaprocessen lett till att högskolor tende-
rat att öka mängden skrivande för studenten. På så sätt kan högskolorna 
visa upp och bedöma de mål som styrdokumenten ger uttryck för. Castelló 
och Donahue (2012 s. xv) poängterar, i relation till det, att det mer omfat-
tande skrivandet i sig inte inneburit någon ökad förståelse för hur man lär 
ut skrivande, eller hur man gör en sådan praktik meningsfull. Något det 
däremot har lett till är ett ökat fokus på studenters skrivproblem.  

Skrivandet framträder sammanfattningsvis som avgörande för om en stu-
dent kan slutföra sin utbildning. Det genererar frågor kring om, och hur, 
universiteten lyckas få studenter att skriva sig till sin examen. I avhand-
lingen genomförs en kvalitativ fallstudie av hur några studenter hanterar 
sitt uppsatsskrivande. Jag har inga intentioner att belysa frågan om social 
eller etnisk bakgrund och snedrekrytering. Istället vill jag visa hur studenter 
som (till slut) lyckas i sitt skrivande gör för att skriva en text som accepteras 
och godkänns inom akademin. Det är i sig ett viktigt didaktiskt bidrag. 
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2.2 Svensk lärarutbildning 
Empirin i den här avhandlingen har primärt samlats in inom ramen för den 
svenska lärarutbildningen. Utbildningen är betydelsefull och därmed omde-
batterad, kanske för att den är så central för det demokratiska kunskaps-
samhällets framväxt. Den kritiseras också flitigt i medier, ofta i linje med en 
(tidigare omtalad) skola i fritt fall-diskurs (Erixon Arreman & Erixon, 2017 
s. 19). Utbildningen figurerar ofta som slagträ i den politiska debatten och 
har, som ett resultat av det, fått genomgå stora förändringar (t.ex. Hallsén, 
2013 s. 13).3 

Lärarutbildningen har en lång och brokig historia och dess organisering 
inrymmer en rad utmaningar. Dessa kan exempelvis kopplas till utbildning-
ens (osäkra) vetenskapliga hemvist. Den hör till den så kallade mjuka ve-
tenskapen (”soft science”) där forskning och utveckling i hög utsträckning 
berör en yrkespraktik (Becher, 1994). Utmärkande är också att den inbegri-
per pedagogik, didaktik och ämneskunskaper. Det leder till att utbildningen 
är splittrad mellan olika forskningsämnen och institutioner. Ytterligare en 
utmaning som lärarutbildare, och studenter, ställs inför är att ungdomssko-
lans skolämnen inte alltid överensstämmer med de akademiska ämnena. Det 
kan göra utformningen av kurser inom och mellan olika ämnen svårhante-
rad (exempelvis utgörs ämnet svenska i grundskolan av de vetenskapliga 
ämnena svenska och litteraturvetenskap).  

En genomgående tendens i de olika förändringar som lärarutbildningarna 
har genomgått är en tilltagande akademisering, det vill säga att utbildningen 
tydligare ska knyta an till vetenskap och forskning (Weerts, Freed & Morp-
hew, 2014 s. 245). I det ligger ett allt större fokus på det skriftliga examens-
arbetet. I början av 2000-talet blev akademiseringen extra tydlig.4 Då skulle 
utbildningen inte enbart förbereda för utvecklingsarbete inom läraryrket 
utan också kvalificera för vidare forskarstudier (SOU 1999:63). Reformen 
kom att ligga till grund för den tilltagande akademisering som har präglat 
utbildningen och de allt större krav som har kommit att ställas på lärarstu-
denter sedan dess. Kraven innebär att studenterna i sitt examensarbete ska 
formulera och definiera ett problem, vilket genom vetenskaplig metod och 
analys ska generera resultat. Detta arbete ska vidare presenteras i skriftlig 

                                                      
3 Vid tidpunkten för den här avhandlingens färdigställande flaggade regeringen för 
ytterligare en utredning av lärarutbildningen (Letmark, 2019).  
4 En tilltagande akademisering blev än mer uttalad när lärarhögskolorna slutligen 
flyttade in på högskolorna, som när lärarhögskolan på Konradsberg blev en del av 
Stockholms universitet 2008.  
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form. Studenterna ska producera forskning, istället för att enbart konsu-
mera kunskap (Erixon Arreman & Erixon, 2017 s. 26).  

Den nya utbildningen kom dock att utsättas för hård kritik, och dåva-
rande Folkpartiets (idag Liberalerna) partiledare och utbildningsminister 
Jan Björklund sjösatte kort därefter ytterligare en reform av lärarutbild-
ningen. Även denna betonade en akademisering och ett tydligare fokus på 
ämnesdidaktik. Vissa ämnen blev därmed obligatoriska för grundskollärare 
(svenska, engelska, matematik, utbildningsvetenskaplig kärna). De första 
studenterna antogs till denna reformerade lärarutbildning 2011. Av särskild 
vikt för denna studie är att det i och med denna reform blev tydligt fram-
skrivet att alla lärarstudenter ska skriva ett examensarbete om 30 högsko-
lepoäng eller två om 15 högskolepoäng vardera. Det är också 2011 års lä-
rarutbildning som de deltagande studenterna har gått under tiden för data-
insamlingen.  

Lärarutbildningen är idag uppdelad mellan de övergripande inriktning-
arna grundskollärare, ämneslärare, yrkeslärare och förskollärare. I avhand-
lingen läggs primärt fokus på grundlärarutbildningen men också till viss del 
på ämneslärarutbildningen. Grundlärarutbildningen riktas mot fritidshem, 
årskurs F-3 eller årskurs 4-6. Ämneslärarutbildningen är istället riktad mot 
årskurs 7-9 eller gymnasiet. I studien deltar studenter som är antagna vid 
grundlärarutbildningen inriktning F-3 respektive ämneslärarutbildningen 
med inriktning mot gymnasiet. För båda inriktningarna utgör den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan (UVK), vilken vanligen arrangeras av pedago-
gikämnet, obligatoriska inslag. Grundskollärare med inriktning F-3 läser 
sedan fler ämnen i mindre omfång och med en tydlig didaktisk prägel (ex-
empelvis kurser i svenska, matematik och engelska). För blivande ämneslä-
rare för gymnasiet fokuseras vanligen två ämnen (i specifika kombinationer) 
och ämnesstudierna behöver inte heller ha en lika utpräglad didaktisk ka-
raktär som i grundlärarprogrammet. Såväl i grundlärar- som i ämneslärar-
utbildning utgör de verksamhetsförlagda kurserna (VFU) ett återkommande 
inslag. En avgörande skillnad mellan utbildningarna är att blivande grund-
skollärare skriver en didaktisk examensuppsats, medan ämneslärare inte be-
höver göra det. De skriver istället uppsats i sina respektive ämnen (vilket 
dock inte utesluter en didaktisk inriktning).5  

                                                      
5 Kravet på didaktisk inriktning för gymnasielärarstudenterna kan skilja sig åt mel-
lan olika universitet och högskolor.  
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Lärarutbildningens utformning har länge varit omdebatterad. Därmed 
har den frekvent genomgått stora organisatoriska och innehållsliga föränd-
ringar. Senare reformer har präglats av akademisering, med tydligare och 
tuffare krav på studenterna, särskilt när det gäller deras skriftliga produkt-
ion. I och med att utbildningen är splittrad över olika ämnen är den svår att 
organisera. Det gäller för universiteten att bedriva en sammanhängande och 
meningsfull utbildning och för studenterna att lyckas navigera i denna om-
bytliga och splittrade praktik. Förändringarna inom lärarutbildningen på-
verkar skrivandet i allra högsta grad. Akademiseringen innebär att studen-
ten, i allt högre utsträckning, förväntas producera kunskap. Dessa krav har 
dock inte lett till någon uttalad idé om hur undervisning ska hantera detta 
krav. Under uppsatskurserna förväntas studenten i stort arbeta självstän-
digt, med några handledningsmöten och seminarier som enda stöd.  Det är 
detta självständiga arbete som jag i avhandlingen ämnar belysa genom att 
följa studenternas skrivande under uppsatskursen.   
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3 Tidigare forskning 
Avhandlingen hör hemma inom skrivforskningsfältet, vilket kan sägas in-
rymma en rad olika teoretiska ingångar och perspektiv. Mer specifikt riktas 
intresset i avhandlingen mot studenters skrivande. Följaktligen är det sådan 
forskning som främst tas upp i detta kapitel, även om forskning om gym-
nasieelevers skrivande också behandlas, liksom forskning om skrivprocesser 
generellt. I avsnitt 3.1 presenteras studier där skrivprocess utgör det primära 
studieobjektet. I det efterföljande avsnittet 3.2 presenteras forskning som 
studerar skrivande som literacy. För avhandlingen är två sådana forsknings-
fält särskilt relevanta. Det är dels fältet Academic Literacies (ACLITS), där 
det akademiska skrivandet studeras, dels fältet Digital Literacies, inom vil-
ket det digitala skrivandet utgör det primära studieobjektet. I avsnitt 3.3 
behandlas begreppet genre, särskilt kopplat till ett akademiskt genrebegrepp 
i förhållande till det som jag i avhandlingen benämner som uppsatsgenren. 
Slutligen, i avsnitt 3.4, avhandlas forskning med olika anslag som bedömts 
relevanta utifrån ett fokus på skrivande och materialitet. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning i avsnitt 3.5.  

3.1 Skrivprocess 
Forskning om skrivande som process har ett starkt fäste i kognitiv teori, 
även om fältet rört sig mot att också inbegripa sociala och materiella för-
klaringsmodeller. Det som utmärker processforskningen är ett fokus på vad 
skribenter tänker och gör under tiden de skriver. Emigs studie (1971) är 
ett tidigt bidrag till en sådan tradition. I studien används den för processforsk-
ningen vanliga metoden tänka högt-protokoll.6 Viktiga iakttagelser som görs 
i Emigs studie är att skrivande inte är någonting som sker från punkt A till 
punkt B, från vänster till höger, med en solid och icke avbruten rytm. Istället 
beskrivs skrivandet som rekursivt, som framåtblickande och fyllt av luckor 
(1971 s. 57). Det som är banbrytande med Emigs studie är att hon 
istället för att inta produktfokus, betonar att skrivprocessen är viktig att 
undervisa om i sin egen rätt. Detta synsätt kom att lägga grunden för den 

6 Tänka högt-protokoll, eller samtida verbalisering (”concurrent verbalization”) ut-
gör primär forskningsdata i empirisk processforskning. Deltagarna ombeds att ut-
föra en uppgift samtidigt som de verbaliserar allt som de tänker på och gör under 
tiden de löser uppgiften. Det nedskrivna materialet utgör de så kallade tänka högt-
protokollen (Jääskeläinen, 2010 s. 371). 
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fortsatta processforskningen (t.ex. Rule, 2013 s. 37) och därmed den pro-
cessinriktade pedagogik som har haft inflytande på skrivundervisning också 
i Sverige (Randahl, 2014 s. 27).  

Perl (1979) betonar, liksom Emig, det rekursiva skrivandet. Hon upp-
märksammar också kroppen som en plats för meningsskapande. I det ligger 
en syn på skrivprocessen som en fysisk aktivitet. Perl studerar skrivande på 
detta sätt med hjälp av begreppet ”felt sense” (t.ex. 2004). Det kan sägas 
beteckna en form av icke-verbaliserad känsla, eller ”a bodily experience (…) 
a term, an idea, a phrase – that refers to this bodily knowing” (Perl, 2004 
s. 1). Det är en känsla som blir framträdande i pauser, eller när skribenter 
verkar lyssna eller reagera på något. ”Felt sense” utgör, menar Perl, en vik-
tig del av skrivprocesserna hon studerar men är svårt att undersöka rent 
metodologiskt (1980 s. 364-365). Såväl Emigs som Perls studie är tidiga och 
viktiga bidrag till den kognitiva skrivprocessforskningen. Samtidigt lyfter 
de in såväl omgivningens som kroppens betydelse för skrivprocessen. Där-
med är de betydelsefulla för den studie som presenteras i avhandlingen. 

Ytterligare en processtudie är O’Hara med fleras (2002) Understanding 
the Materiality of Writing from Multiple Sources. Den tar primärt utgångs-
punkt i ett kognitivt synsätt men rör sig också mot andra förklaringsmodel-
ler, vilket antyds i titeln. I studien analyseras skrivande på olika arbetsplat-
ser. Forskarna granskar skribenters hantering av såväl den text som skrivs 
som olika källmaterial: hur källmaterialet organiseras rumsligt, vilken roll 
annotering och markering har i det samt hur en samtidig användning av 
digitala och analoga teknologier kan se ut. Studien behandlar alltså liknande 
frågor som de jag undersöker i avhandlingen. En viktig slutsats är att skri-
vande inte enbart kan förklaras utifrån olika kognitiva modeller utan också 
behöver förstås utifrån skrivmiljön och de olika artefakter som skribenten 
mobiliserar i skrivandet (2002 s. 296).  

Flower och Hayes studie (1981) har haft stor betydelse för forskningen 
om skrivprocess.7 I studien intas ett tydligt kognitivt perspektiv. Skrivpro-
cessen konceptualiseras som en tankens aktivitet, som något kognitivt och 
intellektuellt i första hand, bestående av olika kognitiva processer. Det tyd-
liggörs exempelvis i citatet från Flower och Hayes studie (1981) på nästföl-
jande sida.  

                                                      
7 Även Hayes senare studie (2012).  
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The process of writing is best understood as a set of distinctive thinking pro-
cesses which writers orchestrate or organize during the act of composing 
(Flower & Hayes, 1981 s. 366).  

Flowers och Hayes undersökningar baseras, liksom Emigs (1971), på tänka 
högt-protokoll. De genomförs dock, till skillnad från hos Emig, i en labora-
tiv skrivmiljö. Det utgör en problematisk aspekt av deras, och liknande stu-
dier, eftersom metoden vanligen förutsätter att skrivandet studeras skilt från 
sin kontext. En liknande studie har genomförts av Kirkpatrick och Klein 
(2016). I den redogörs för hur elever har olika strategier för att hantera vad 
de kallar för medierande dokument (2016 s. 39).8 Studien är relevant ef-
tersom forskarna använder skärmfilm som metod, men den är genomförd i 
en laboratorieliknande miljö, avskild från elevernas vardagliga skrivmiljöer 
och med en fingerad skrivuppgift. Kirkpatricks och Kleins studie tangerar 
alltså liknande frågor som de jag analyserar, men deras metod för datain-
samling skiljer sig så pass mycket från metoden i avhandlingen att deras 
resultat, i det här sammanhanget, får mindre betydelse.  

Nyare metodologiska bidrag till processforskningen är mjukvarupro-
gram som registrerar tangentnedslag. Sådana studier behöver inte nödvän-
digtvis genomföras i särskilda skrivlaboratorier. Här frångås den subjektiva 
rapporteringsform som tänka högt-protokollen innebär. Genom tangent-
nedslagsprogram kan forskare visa hur det digitala skrivandet sker. Mjuk-
varuprogrammet Inputlog9 (t.ex. Leijten & van Waes, 2013; Leijten m.fl., 
2014) är ett sådant exempel. Detta program, och liknande, medför olika 
möjligheter och begränsningar för skrivforskningen och kommer att disku-
teras vidare i kapitel 5. Det bör betonas att en syn på skrivande som en 
uteslutande kognitiv process i stort sett har övergetts av den nutida skriv-
processforskningen. I den nutida kognitiva och ibland rent neurologiska 
forskningen uppmanas istället, enligt Rule, till en mer enhetlig förståelse av 
”mind and body, cognition and sensing” (2013 s. 148). Forskare använder 
idag också mer frekvent metoder som tänka högt-protokoll, och program 
för tangentnedslag, i autentiska miljöer. Därmed studeras skrivandet inte 
skilt från sin kontext. Trots det, resonerar Rule, verkar det som att före-
ställningen om skrivande som en uteslutande intellektuell och icke-kropps-
lig aktivitet hänger kvar i vår kulturella föreställningsvärld (2013 s. 145).  

                                                      
8 Det kan jämföras med de dokument som jag i avhandlingen kallar för stöddoku-
ment. 
9 www.inputlog.net   
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I avhandlingen studeras skrivprocesser som sociala, materiella, rumsliga 
och kroppsliga. Den traditionella skrivprocessforskningens fokus på proces-
sen (i motsats till produktfokus) är relevant, även om de kognitiva slutsat-
serna och de modeller forskningen presenterat kan ifrågasättas. Spinuzzi 
(2015) menar att studier som baseras på individuell kognition inte behöver 
förkastas. Däremot, anser han, behöver det tydliggöras att individuell kog-
nition, betraktat som något som sker uteslutande i huvudet på människor, 
i stort sett är otillgänglig för de flesta forskares metoder (2015 s. 31). Det 
gäller också för de metoder som presenteras här. I det sociomateriella anslag 
som intas i avhandlingen finns det inte heller en distinktion mellan skri-
vande, tänkande och kropp, på så sätt som är framträdande i ett utpräglat 
kognitivt perspektiv. 

Sammanfattningsvis framstår traditionell skrivprocessforskning, med ut-
gångspunkt i Flowers och Hayes studier, som platslös och icke-kroppslig, 
bland annat eftersom dessa studier ofta bedrivits i laboratorieliknande mil-
jöer. Den kognitiva processforskningen har dock bidragit med studier av 
individuella skribenter och deras detaljerade hantering av texter i stunden. 
Synsättet skulle dock behöva vidgas. Skrivandet är inte, utifrån det teore-
tiska perspektiv som intas här, enbart tangentnedslag eller formandet av 
bokstäver på ett papper, eller en aktivitet som uteslutande sker inne i huvu-
det på skribenten. Det är också en process som inbegriper andra aktiviteter 
(jfr Prior & Shipka, 2003; Randahl, 2014) och som är materiell, rumslig, 
kroppslig och kognitiv (jfr Rule, 2013; Spinuzzi, 2015).  

3.2 Literacy 
Literacy är ett ofta använt men omdebatterat begrepp som är nära samman-
flätat med olika politiska diskurser och i vissa fall motstridiga teoretiska 
influenser. Begreppet kan knytas till en rad olika objekt (t.ex. ”music lite-
racy”, ”health literacy”, ”future literacy”, ”media literacy”, ”business lite-
racy”) även om det mer traditionellt använts inom skriv- och läsforskning. 
Det är också vanligt att literacybegreppet, framför allt inom policy, får be-
tydelsen generaliserbara och mätbara förmågor och färdigheter, vilka är de-
kontextualiserade och därmed skilda från social kontext (Gee, 2012). Ofta 
diskuteras literacy i det avseendet i termer av elevers eller studenters brist 
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på literacy ”skills”.10 Literacy har också historiskt setts som en nyckelför-
måga för individuell, samhällelig och moralisk utveckling (Graff, 1979).  

Mer kritiska perspektiv har vuxit fram som en reaktion på en diskurs om 
literacy som uteslutande kognitiva förmågor. Det som forskare är kritiska 
mot är bland annat att elever med vad man anser vara bristande literacy-
kompetenser riskerar att tillskrivas ett misslyckande som moraliska indivi-
der och som deltagare i ett samhälle (t.ex. Sundström Sjödin, 2019). Ett 
kritiskt perspektiv blir särskilt tydligt i fältet Critical Literacy (Freire, 2000; 
Janks, 2013), men det är också närvarande inom New Literacy Studies 
(NLS) (Gee, 1991; Street, 1997) och inom Academic Literacies (ACLITS) 
(Lea & Street, 1998). Inom dessa mer kritiska forskningsfält betonas lite-
racy tydligare som en social praktik (t.ex. Barton & Hamilton, 1998 s. 7). 
Det innebär att vad som räknas som skrivförmåga varierar beroende på 
olika sociala sammanhang. Denna praktik förstås också som komplex och 
föränderlig (t.ex. Barton & Hamilton, 1998; Gee, 2012; Heath, 1983; 
Street, 1984).  

NLS är ett fält som fått stort genomslag inom literacy-forskningen. Inom 
det studeras literacy som associerat med olika sociala diskursgemenskaper. 
Det kan komma till uttryck som sociokulturellt situerade praktiker eller dis-
kurser. Literacy-begreppet används ofta i sin pluralform (literacies) för att 
betona de mångskiftande kontextuella, sociala och kulturella praktiker som 
omger läsande och skrivande (Barton & Hamilton, 1998; Street, 2003:77). 

NLS kan inte längre anses som särskilt nytt men i sin linda bidrog det med 
en kraftfull kritik av en forskningstradition som tidigare uteslutande domi-
nerats av ett kognitivistiskt synsätt, där betydelsen av det sociala och det 
kollektiva i stort sett varit frånvarande. NLS innebär en bredare förståelse 
av läs- och skrivförmåga, som knutet till sociala gemenskaper och som va-
rierande och beroende på situation.  

För avhandlingens syfte och frågor är det rimligt att begränsa använd-
ningen av literacy till läsande och skrivande, och framför allt betonar jag 
textproduktion (jfr Goodfellow & Lea, 2013 s. 3). Jag kommer, i likhet med 
ett NLS-perspektiv, fjärma mig från en syn på literacy som generaliserbara 

                                                      
10 I Europeiska kommissionens rapport Improving competences for the 21st Cen-
tury: An Agenda for European Cooperation on Schools (2008) talar man i termer 
av att prestationer, när det kommer till literacy, ”förfaller” (”deteriorate”) i ett EU-
perspektiv. De redogör för detta i termer av att elever är ”low-achievers” och har 
”low reading skills” (Europeiska kommissionen, 2008 s. 6). 
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kompetenser, som kognitiva förmågor och därmed från ett bristfokus. Ut-
gångspunkten i den här avhandlingen är att literacy utgörs av sociomateri-
ella praktiker, där såväl sociala (och kulturella, politiska, historiska osv.) 
som materiella faktorer påverkar skrivandet. För avhandlingens syfte och 
frågor får två specifika literacy-fält särskild betydelse. I avsnitt 3.2.1 redo-
gör jag för fältet Academic Literacies (ACLITS) och i avsnitt 3.2.2 för fältet 
Digital Literacies. Även om Digital Literacies inte utgör ett lika homogent 
forskningsfält som ACLITS är det relevant att knyta an till delar av det, 
eftersom det digitala skrivandet är centralt i de skrivprocesser som studeras 
i avhandlingen.  

3.2.1 Academic Literacies (ACLITS) 
I ett ACLITS-perspektiv intar man en bred förståelse av akademisk text. 
Forskningsintresset ligger på frågor som rör språk, identitet och makt. Lea 
och Streets artikel Student Writing in Higher Education: An Academic Li-
teracies Approach (1998) kom att lägga grunden för forskningsfältet. Andra 
framträdande studier som kan nämnas här är Ivanič (1998), Lea och Stierer 
(2000), Lillis (2001) samt Thesen och van Pletzen (2006). Studierna kan i 
stor utsträckning sägas uppehålla sig vid frågor om maktrelationer och iden-
titet, influerat av kritisk diskursanalys. Mindre ofta rör det frågor som berör 
det direkta skrivandet (Russel & Cortes, 2012 s. 13).  

Utifrån ett ACLITS-perspektiv ses det som en förutsättning för utbild-
ningen att studenter ges möjlighet att socialiseras in i den akademiska dis-
kursgemenskapen (Lea & Street, 1998 s. 159). Denna insocialisering in i 
den akademiska (text)världen beskrivs som komplex och situerad. Proces-
serna förutsätts involvera såväl epistemologiska frågor, som sociala proces-
ser och maktrelationer mellan människor och institutioner (Street, 2009 s. 
4). ACLITS-perspektivet kan vidare beskrivas som både ideologiskt och kri-
tiskt (Blåsjö & Wittek, 2017 s. 34; Street, 2003 s. 77). Det är i stora drag 
en inkluderande tanke om breddat deltagande som är utmärkande. Det rör 
frågor om vilka som får tillgång till högre utbildning, där skrivandet verkar 
exkluderande (Burke, 2008). Det är något man inom ACLITS vill uppmärk-
samma och förändra. 

Många av de studier som genomförts om akademiskt skrivande i en 
svensk kontext är baserade på ett ACLITS-perspektiv, även om det ideolo-
giska inslaget ofta är nedtonat. I texten som följer presenterar jag några av 
dessa studier. Blåsjös avhandling (2004) utgör ett viktigt bidrag i detta sam-
manhang. Blåsjö har samlat texter, gjort observationer och genomfört in-
tervjuer kopplade till undervisning inom två olika vetenskapliga ämnen. 
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Studiens resultat visar att kunskapstraditioner inom olika ämnen, i det här 
fallet nationalekonomi och historia, ger upphov till skilda skrivkulturer. 
Studenter socialiseras in i dessa på olika sätt. Historieämnet utgår, enligt 
Blåsjö, från en mer inomakademisk kultur. Det gäller såväl de lästa texterna 
som den dialogiska seminariekultur som etableras. Det som karaktäriserar 
undervisningen i historia är därmed en till viss del asymmetrisk miljö där 
divergerade perspektiv, röster och lösningar ses som positivt. I undervis-
ningen i nationalekonomi framkommer istället en tydligare strävan efter 
korrekta lösningar på problem. Det leder till att studenter har svårare att 
delta aktivt i miljön (2004 s. 290). Blåsjö visar hur aspekter av dialogicitet 
och kunskapssyn inom de akademiska miljöerna på detta sätt påverkar de 
texter som studenterna skriver inom ramen för sin utbildning.  

Ytterligare ett exempel på en svensk studie om studentskrivande utifrån 
ett ACLITS-perspektiv är Asks avhandling (2007). Ask genomför intervjuer 
med lärarstudenter som har kommit olika långt i sin utbildning. Hon ana-
lyserar också texterna de skriver inom utbildningen. Fokus ligger på vilka 
generella drag som utmärker lärarstudenternas skrivande och hur texterna 
som de skriver förändras genom utbildningen. Studenterna går från att vara 
osäkra (förvirrade och frustrerade) nya studenter till att bli mer självsäkra, 
men inte nödvändigtvis fullt ut akademiska, i sitt skrivande. I det avseendet 
betonar Ask att nybörjarstudenterna i större utsträckning ger skrivandet ett 
instrumentellt värde, troligen eftersom det akademiska skrivandet är så in-
timt förknippat med studieframgång. De mer erfarna skribenterna ser skri-
vandet i större utsträckning som ett sätt att kommunicera inbördes och med 
forskarsamhället (Ask, 2007 s. 169).  

I Erikssons avhandling (2014) studeras det akademiska skrivandet och 
hur ingenjörsstudenter engagerar sig i kunskapande processer under sin ut-
bildning. Studien fokuserar bland annat hur studenters texter uppmärksam-
mas och används som en del av handledningen. Eriksson följer, med en et-
nografisk ansats, alla pedagogiska händelser i en introducerande sju veckor 
lång miljöingenjörskurs för nya master-studenter. Dessutom samlas de tex-
ter som studenterna skriver under dessa tillfällen in. Resultaten visar att 
kunskapsformulering är en utmanande process för såväl studenter som lä-
rare. Eriksson menar att det krävs tid och återkommande träffar mellan 
student och handledare för att en mer epistemisk praktik ska kunna bli till. 
En sådan process, konkluderar hon, är svår att ta ansvar för själv, särskilt 
som student. Inom det svenska forskningsfältet granskar även Magnusson 
(2015) handledningens praktik, särskilt när det gäller aspekter av självstän-
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dighet i uppsatsskrivandet. Magnussons studie baseras framför allt på in-
tervjuer med handledare och inspelningar av handledningstillfällen. Resul-
tatet visar bland annat att begreppet självständighet tolkas olika av uppsats-
handledare vilka är aktiva inom olika ämnen.  

Kampen om texten är benämningen på en antologi och ett större forsk-
ningsprojekt om lärarstudenters skrivande (t.ex. Erixon & Josephson, 
2017). Projektet hämtar inspiration från ett ACLITS-perspektiv och tar ett 
brett grepp om det skrivande som sker på olika lärarutbildningar i Sverige 
och i Norge. Inom projektet presenteras olika delstudier, men också en sam-
manfattande antologi där resultaten syntetiseras och redogörs för. Arne-
back, Englund och Solbrekke (2016) presenterar en delstudie i projektet. De 
undersöker genom intervjuer lärarstudenters longitudinella upplevelser av 
att lära sig skriva akademiska texter under utbildningen. De tre skribenter 
som följs upplever det akademiska skrivandet inom utbildningen som att 
vara i kontroll, eller utom kontroll. Detta kan forskarna koppla till studen-
ternas olika livshistorier. Upplevelsen av skrivandet förändras också över 
tid för deltagarna. Utifrån sina resultat argumenterar författarna för att 
olika lärarstudenter bör mötas genom en ökad flexibilitet i undervisningen, 
särskilt kopplat till det skrivande som är förväntat (2016 s. 224).  

Arneback och Blåsjö (2017) redogör för ytterligare en studie som utgör 
en del av projektet. De genomför en analys av och jämförelse mellan orga-
nisatoriska arrangemang inom lärarutbildningens olika inriktningar speci-
fikt relaterat till examensarbetet. Studien baseras på kursdokument och in-
tervjuer med handledare och studenter inom inriktningarna matematik och 
samhällsvetenskap. Resultaten visar att organisatoriska arrangemang på en 
så kallad mesonivå påverkar studenters skrivande på en mikronivå. På en 
av inriktningarna (matematik) konstrueras studenten i större utsträckning 
som kollaborativ i en enhetlig forskningsgemenskap. Resurser utgörs då av 
gemensamma forskningsmetoder och grupphandledning. I den andra inrikt-
ningen (samhällsvetenskap) konstrueras studenten snarare som individuell i 
relation till olika forskningsgemenskaper. Resurser utgörs då av biblioteket 
och individuell handledning (2017 s. 313). Resultaten kan ställas mot de som 
Blåsjö (2004) presenterar, som berör hur olika ämneskulturer påverkar studen-
ternas insocialisering i ämneskulturen och skrivandet under utbildningen.  

Övergripande presenteras projektet Kampen om texten i antologin med 
samma namn (Erixon & Josephson, 2017). Författarna i den menar att ett 
av projektets huvudresultat är att de strategiska skribenter (jfr Randahl, 
2014) som deltar i studien kan mobilisera olika slags resurser såsom studi-
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eguider, mönsteruppsatser, tidigare erfarenheter av skrivande, studiekam-
rater, språkverkstäder, anhöriga och vänner under processen. Projektet vi-
sar att studenter behöver involvera olika artefakter såväl som andra männi-
skor, för att kunna socialiseras in i en akademisk gemenskap, där kunskaps-
produktion ses som en viktig del. Vidare menar de att en framgångsrik 
skrivundervisning är förknippad med en ömsesidigt kommunicerande del-
ningskultur, som kan organiseras på olika sätt (2017 s. 231). När det gäller 
kampen om texten består den, enligt författarna, primärt av att kunna för-
hålla sig till såväl en professionsdiskurs som till en akademisk diskurs. Detta 
utgör ett utmärkande spänningsfält inom just lärarutbildningen. Kampen 
om texten är ett relevant forskningsprojekt för denna avhandling, dels för 
att det specifikt fokuserar på examensarbetet i lärarutbildning, dels för att 
det angriper detta studieobjekt utifrån flera perspektiv, och för att det ge-
nomförts med en longitudinell ansats.  

Ytterligare svensk forskning med relevans för denna studie är Lennarts-
son-Hokkanens avhandling (2016). I avhandlingen är det huvudsakliga syf-
tet att studera språkverkstäders pedagogiska roll inom högre utbildning. I 
studien analyseras studenttexter, intervjuer, observationer och ljudinspel-
ningar insamlade på en farmaceutisk utbildning. Resultaten visar att språk-
verkstäderna har en ganska marginell position inom den aktuella institut-
ionen och lärosätet men att det finns en stor potential i språkverkstäderna 
att utgöra platser för pedagogisk utveckling. Inom ramen för språkverksta-
den kan handledare dela den kunskap som de får av att möta och arbeta 
med en diversifierad studentgrupp. Ytterligare en slutsats Lennartsson-Hok-
kanen drar är att språkverkstäderna bör upprätta en forskningsmiljö för att 
säkerställa kvalitén på handledningen (2016 s. 173). Språkverkstäder figu-
rerar också i detta material även om dess roll ter sig tämligen perifer. Det är 
också ett resultat som verkar överensstämma med Lennartsson-Hokkanens.  

Sammanfattningsvis visar empiriska studier av studenters skrivande, där 
jag i genomgången framför allt fokuserat på studier i en svensk kontext, att 
skrivandet inom utbildningen inte är alldeles enkelt för studenten att han-
tera. Inom olika ämnen tycks skrivandet behandlas på skilda sätt. Det inne-
bär att studenter kan möta olika förväntningar även inom en och samma 
utbildning. Det gäller särskilt inom ramen för lärarutbildningen, vilket Ar-
neback och Blåsjö (2017) visar. Däremot menar forskarna i Kampen om 
texten att examensarbetena i sig ändå ter sig ganska lika. Reflektion om 
såväl specifika skrivuppgifter som skrivande generellt betonas i dessa stu-
dier som viktigt för undervisningen. Även skrivverkstäders roll bör framhä-
vas i resonemang om skrivande inom högre utbildning.   
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Jag tar, liksom flera av de i avhandlingen presenterade studierna, av-
stamp i ett ACLITS-perspektiv. Framför allt gäller detta synen på insociali-
sering i en akademisk diskurs som en komplex och nyanserad process. I 
avhandlingen läggs, i enlighet med ACLITS, stor vikt vid de deltagandes 
redogörelser för sitt skrivande och för hur de upplever detta skrivande i 
relation till en given och fast akademisk textnorm. Därmed blir avhand-
lingen inte utpräglat ideologisk eller kritisk, i alla fall är det inte utgångs-
punkter för studien. Kritiska frågor kan istället uppkomma som svar på de 
resultat som framkommer. I mitt förhållningssätt ingår därmed att kritiskt 
reflektera över hur skrivprocesser i examensarbeten kan stöttas. 

3.2.2 Digital Literacies 
Det ökade intresset för digitala aspekter av utbildning har lett till många 
varierade synsätt och studieobjekt inom forskningen. I detta avsnitt är det 
alltså det digitala kopplat till literacy, vad jag väljer att kalla Digital Litera-
cies, som står i fokus.11 Särskilt innefattar redogörelsen den forskning som 
berör studentens digitala skrivpraktiker specifikt (t.ex. Bhatt, 2014; 
Gourlay & Oliver, 2018). Det digitala skrivandet har länge varit en utgångs-
punkt för högre utbildning och forskning och det kan sägas innebära möj-
ligheter såväl som utmaningar för studenter som skriver. I detta avsnitt re-
dogör jag för synsätt på och studier av det digitala kopplat till literacyfältet.  

Inledningsvis myntades termen Digital Literacy av Gilster (1997). Han 
definierade det då som en förmåga att förstå och använda information i 
olika format och från olika källor, som presenteras i en dator (1997 s. 1). 
Idag har definitionen vidgats men uttrycket rymmer, liksom literacy-begrep-
pet i sig, en viss tvetydighet. Tvetydigheten karaktäriseras, liksom tidigare 
beskrivits, av en spänning mellan ett synsätt på Digital Literacy som uteslu-
tande en förmåga, och ett synsätt på Digital Literacy med utgångspunkt i 
mer sociala förklaringsmodeller (vilket då vanligen benämns Digital Litera-
cies) (Jones, 2013 s. 170; Knobel & Lankshear, 2006). Vilka förhållnings-
sätt som dominerar är inte givet. Gourlay och Oliver (2018) anser att man 
i beskrivningen av Digital Literacy idag tenderar att röra sig från ett NLS-
inspirerat och socialt fokus mot formuleringar som istället inbegriper ”Di-
gital Literacy skills”. Det innebär ett tydligare fokus mot digitala färdigheter 
och förmågor, särskilt i policysammanhang. Goodfellow och Lea (2013 s. 

                                                      
11 Jag använder dock termen literacy när jag refererar till andra studier i vilka det 
omnämns på detta sätt.  
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3) menar, i linje med det, att policyformuleringar inom en högre utbild-
ningskontext fortfarande ger uttryck för en normativ, individualistisk och 
kognitiv färdighetsagenda. De framhåller också att forskningen riskerar att 
bli såväl formad av som formande för en sådan rådande policy-tradition.  

Begreppet nätets infödda, ”the digital native” (Prensky, 2001), är omde-
batterat inom fältet. Det syftar vanligen på en generation som är födda efter 
ett visst årtal (vanligen 1980 och framåt) och som anses vara så vana vid 
digitala tekniker att det särskiljer dem från tidigare generationer. De förut-
sätts tänka, lära sig och umgås på nya och annorlunda sätt. Synsättet är 
skarpt ifrågasatt. Jones (2013:167) menar att det är ett antagande om en 
hel generation inom vilken stor olikhet råder, och att dessa antaganden om 
”nätets infödda” inte heller är belagda i forskning. Snarare visar studier att 
många unga har en väldigt ytlig kunskap om teknik och att de har svårt att 
använda digital teknik som en del av sin utbildning (t.ex. Jones, 2013 s. 
167; Jones & Shao, 2011; Thomas, 2011).  

Vidare florerar i samhället, i media och inom utbildning, en syn på den 
digitala tekniken som en revolutionerande förändring för vår syn på kun-
skap och hur den skapas (t.ex. Gourlay & Oliver, 2018 s. 15; Selwyn, 2016 
s. xi). Tekniken transformerar med ett sådant synsätt vårt sätt att vara. I det 
ligger att den tidigare tekniken ses som utdömd och bakåtsträvande och att 
den bör ersättas med ny digital teknik. Därmed skapas en dikotomi mellan 
nya (digitala) och gamla (analoga) tekniker som enligt ett sådant synsätt ses 
som helt väsensskilda. Det är en uppdelning som har kritiserats för att vara 
alldeles för förenklad (t.ex. Haas, 1996, Jurgenson, 2011). Däremot har en 
ökad digitalisering ofrånkomligt lett till radikala förändringar, exempelvis 
för vad det innebär att vara student. En sådan förändring bör dock ses, me-
nar till exempel Gourlay och Oliver (2018 s. 25) som sammanflätad med 
traditionella teknologier och media. Ytterligare en dikotomi går att urskilja 
när det gäller idéer om att utbildningen, i linje med tidigare resonemang, i 
större utsträckning bör ta till sig av studenternas digitala världar och inklu-
dera mer ny digital teknik i undervisning. Den idén står i opposition mot ett 
mer traditionellt synsätt, där (viss) teknik istället anses ha negativ inverkan 
på studenters förmåga att engagera sig seriöst i sina studier. Därmed utgör 
den nya digitala tekniken något som inte ska implementeras, kanske till och 
med förbjudas, inom ramen för utbildningen (Bhatt, 2014; Gillen & Barton, 
2010 s. 11).  

De skilda idéerna om det digitala som presenteras ovan beskrivs och ut-
manas i projektet Digital Literacies in Higher Education (Lea & Goodfel-
low, 2009; Goodfellow & Lea, 2013). Inom projektet argumenterar man 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

37 
  
 

istället för ett anslag där forskare undersöker hur mening skapas och förstås 
av deltagare i digitala och analoga processer som involverar vetenskaplig-
het. På så sätt möjliggörs en karaktärisering av vad det föränderliga i kun-
skapspraktiker kan bestå av (t.ex. Gourlay & Oliver, 2018; Bhatt, 2014; 
Knobel & Lankshear, 2006). I det ligger en syn på literacies i pluralbemärk-
selsen, vilket tydliggörs i citatet nedan.  

We should think of digital literacy as shorthand for the myriad of social prac-
tices and conceptions of engaging in meaning making mediated by texts that 
are produced, received, distributed, exchanged etc., via digital codification. 
Digital literacy is really Digital literacies (Knobel & Lankshear, 2006 s. 17, 
kursiv i orginal).  

I samma anda definierar Gillen och Barton (2010) Digital Literacies som 
”the constantly changing practices through which people make traceable 
meanings using digital technologies” (2010 s. 9). Gourlay (2019 s. 238) in-
tar ett mer vidgat synsätt och definierar Digital Literacies som alla de prak-
tiker som associeras med produktion av digital text, vilket också kan inbe-
gripa analogt läsande och skrivande. De definitioner som presenteras här 
signalerar alla en stark förankring i ett NLS-perspektiv, framför allt i sitt 
fokus på meningsskapande i situerade praktiker. I avhandlingen ansluter jag 
mig till ett sådant synsätt på Digital Literacies.  

Bhatt (2014) och Gourlay och Oliver (2018) menar att det, med ett soci-
omateriellt perspektiv, saknas adekvata sätt att teoretisera och tala om di-
gitalt medierad praktik, där relationen mellan studenten, texten och utrust-
ningen är central. En lösning kan vara att tala om det digitala skrivandet i 
termer av sociomateriella praktiker. Utifrån en sådan utgångspunkt är det 
studenternas egna skrivprocesser som sätts i förgrunden. De behöver nöd-
vändigtvis inte ha något att göra med digitala strategier som postuleras 
inom utbildningen eller formuleringar av olika digitala färdigheter i poli-
cydokument. Däremot kan resultaten som framkommer i sådan studier vara 
relevanta för hur universitet och högskolor kan tänka om det digitala som 
en ofrånkomlig del av studenters (och akademikers) kunskapande- och lä-
randepraktiker.  

3.3 Akademisk genre och studentgenre 
I detta avsnitt presenteras synsätt på akademiska genrer och de ramar som 
genrekonventioner sätter för studenternas uppsatsskrivande. Genre kan ses 
som sociala och kulturella produkter eller mer formalistiska, konventions-



38 
 

SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 
 

drivna text-typologier. Genrebegreppet innefattar därmed ett brett spekt-
rum av tolkningar. En aspekt som frekvent diskuteras är (särskilt akade-
miska) genrers möjligheter till förändring. Det som får betydelse för den här 
avhandlingen är att det finns en mer eller mindre uttalad och fast genrenorm 
som ligger till grund för det uppsatsskrivande som studenterna måste för-
hålla sig till. Jag tar inledningsvis utgångspunkt i beskrivningar av akade-
misk genre för att sedan diskutera hur studentgenren, och specifikt uppsats-
genren, förhåller sig till denna.  

Blåsjö redogör för hur akademiska genrer relaterar till det som hon kallar 
en utomakademisk diskurs (2004 s. 21). Hon menar att man inom akade-
miska diskurser utvecklar kunskap på systematiska sätt. Kunskap i ett så-
dant sammanhang blir till genom att den ständigt ifrågasätts och granskas. 
Det betyder inte att det inte finns avancerad kunskap i utomakademiska 
miljöer. Den avgörande skillnaden mellan diskurserna är snarare att den 
senare inte består av samma systematiska och kritiska granskning. Många 
egenheter med akademiska texter, såsom referenser till tidigare forskning, 
försiktigt framförda slutsatser och detaljerade metodavsnitt kan förklaras 
av det systematiska kunskapsbygget och av den kritiska granskningen (Blå-
sjö, 2004 s. 22). Det finns också andra genreregelbundenheter som är ut-
märkande för ett akademiskt skrivande, även om dessa genredrag kan vara 
mer eller mindre stabila.  

Akademiska genredrag har beskrivits av Swales (1998, 2004). Han redo-
gör för den så kallade IMRD-strukturen (Introduktion, Metod, Resultat, 
Diskussion) (se även Russel & Cortes, 2012 s. 8). IMRD kan i sin tur bestå 
av ytterligare, relativt fasta, strukturer.12 Utöver sådana strukturer, som 
ofta finns angivna i de uppsatsinstruktioner som tilldelas studenterna, in-
rymmer det akademiska skrivandet också mer implicita egenheter. Dialogi-
citet i text, och röst, är en sådan. Genom dialogen kan den akademiska 
skribenten positionera sig och lägga sig i linje med ett visst perspektiv och 
med författarna som skriver fram det. Såväl Ask (2007) som Blåsjö (2004) 
talar om detta i termer av alteritet, vilket innebär att skribenten positionerar 
sig i relation till befintlig forskning. Akademiska skribenter måste appropri-
era andras röster och samtidigt skriva fram något som är deras eget (Nelson 

                                                      
12 Swales menar att introduktionen kan innefatta tre steg: att etablera ett forsknings-
fält, att etablera en forskningsnisch och att ockupera denna nisch (Swales, 2004 s. 
229). En annan modell är CARS (”Create a Research Space”) som anger hur akade-
miska skribenter stegvis visar sitt eget bidrags position och betydelse i förhållande 
till tidigare forskning (Swales, 2014). 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

39 
  
 

& Castéllo, 2012 s. 45). En flerstämmig diskurs är på detta sätt viktig för 
att forskningsresultat ska kunna ifrågasättas (t.ex. Dysthe, 2012 s. 206). Ett 
kritiskt tänkande och förmågan att inta ståndpunkter värderas högt.  

Det finns, enligt Eriksson och Mäkitalo (2013), en lång tradition av att 
studera studenters förhållningssätt till tidigare texter och till andra röster i 
sitt skrivande. Fenomenet har diskuterats utifrån begrepp som intertextua-
litet (Correa, 2010) och det något snävare ”patchwriting” (Pecorari, 2003). 
Det senare innebär att skribenten flyttar runt texter, utan att ge plats för det 
nya sammanhanget eller den egna skribentrösten. Ett närbesläktat begrepp 
är pseudoskrivande (Skaar, 2015). Det refererar till ett skrivande där skri-
benten utifrån digitala texter kopierar idéer istället för att översätta dem till 
en ny kontext. Skaar särskiljer därmed det han kallar för pseudoskrivandet 
(kopiera texter) från skrivande, och menar bland annat att pseudoskrivande 
”reduces the investment of time and effort in the writing process” (2015 s. 
72). Generellt talar forskningen, exempelvis Skaars, om att studenter har 
problem med att förhålla sig till befintlig kunskap. Det är därför man talar 
om patchwriting och pseudoskrivande (även plagiat). Ask (2007) menar att 
studenter i det avseendet har problem med att uppvisa alteritet.  

Jag väljer att tala om textarbete som berör tidigare forskning i termer av 
mer eller mindre genomförd rekontextualisering. Jag följer här Eriksson och 
Mäkitalo (2013) som, utifrån Volosinovs arbeten (t.ex. 1986), beskriver 
denna del av skrivandet som en process vari skribenter kan urskilja och an-
vända budskap i nya sammanhang. Även om ett rekontextualiserande ar-
bete inledningsvis kan bestå av och kräva att studenten gör urval och kopi-
erar material, så kräver uppsatsgenren att dessa idéer formuleras om och 
bearbetas utifrån det specifika syftet och sammanhanget, för att studenten i 
slutändan ska uppfylla kravet på alteritet. 

Det går vidare att diskutera hur den akademiska genren förhåller sig till 
det som jag här väljer att kalla studentgenrer (senare mer specifikt, uppsats-
genren). Studentgenrer är givetvis starkt påverkade av de normer som råder 
för det akademiska skrivandet men är också influerade av en rad andra fak-
torer. Inom olika kulturer och utbildningssystem skapas olika utbildnings-
genrer, men också olika skriv- och lärandepraktiker, bedömningsprocedu-
rer, instruktionsmaterial, förväntningar på skrivande och krävda skrivkom-
petenser. Trots att pressen på internationalisering runt om i Europa är stor, 
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bland annat i och med Bolognadeklarationen, råder det stora olikheter be-
träffande vad som avses med genrebegrepp som ”dissertation”, ”mémoire”, 
”thesis” eller ”essay” (Chitez & Kruse, 2012 s. 151).13  

Trots olikheter är det en ”essayist literacy” som, enligt Lillis (2001) re-
presenterar den dominanta literacy-praktiken inom västvärldens högre ut-
bildningssystem. Det är framför allt denna praktik som åsyftas i avhand-
lingen när jag talar om uppsatsgenren.  Denna genre behöver inte alls utgöra 
normen för allt det skrivande som är förväntat inom ramen för en utbild-
ning, men det utgör antagligen en stor del av det. Uppsatstexten utgör den 
slutgiltiga examinationsuppgiften och är därmed i någon mån kronan på 
verket i utbildningen. Den får således avgörande betydelse för studentens 
studieframgång. Denna uppsatstext är strikt reglerad. Det blir tydligt i de 
uppsatsinstruktioner som studenter erhåller vid uppsatskurser på högskolor 
runt om i landet. Det finns också en uppsjö av handledningsböcker som ska 
hjälpa studenterna att skriva en bra uppsats (för en genomgång av sådan 
litteratur se Hagström, 2005).  

Mattson (2008) redogör för de krav som ställs på studenter i deras upp-
satsarbete. Det är krav som är utmärkande för uppsatsgenrens särdrag. En-
ligt Mattson ska uppsatstexten först och främst innehålla en viktig och re-
levant fråga som ska styra undersökningen. Vidare ska studenten presentera 
tidigare forskning, teori och en etiskt försvarbar metod som kan knytas till 
uppsatsens fråga. Studenten behöver också redogöra för hur en analys har 
gått till. Analysen ska generera resultat som ska presenteras och knytas till 
tidigare forskning och teori. Uppsatsen får inte vara ensidig eller partisk, 
samtidigt ska den vara transparent och möjlig att replikera. Texten ska 
också vara skriven i en form som möter den akademiska standarden när det 
kommer till referenser, citat och figursättning.  

Av stor betydelse är att studien som presenteras i uppsatsen genererar ny 
kunskap (Mattson, 2008 s. 4). Därmed ska studenten ägna sig åt kunskaps-
produktion. Det påtalas av Ask som ett problem för flera studenter. Hon 
menar att det istället är det rent reproducerande och återgivande skrivandet 
som är det vanliga (2007 s. 157).  Därmed visar hennes studie att studenter 
framför allt ägnar sig åt kunskapskonsumtion i termer av att reproducera 
redan befintlig kunskap. Vad som också är tydligt i Asks studie är att stu-
denterna kämpar med att göra detta på rätt sätt (2007 s. 108, 116). Dysthe 
(2012 s. 206) framhåller, i relation till det, att det är reproducerandet av 

                                                      
13 Detta kan i en svensk kontext relateras till olika uttryck som berör studentskri-
vande såsom uppsats, examensarbete och självständigt arbete. 
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kunskap som ofta är det som studenterna själva upplever räknas i bedöm-
ningen av deras texter. Kunskapsproduktion framstår som en praktik som 
den tidigare skolgången inte har förberett för och som studenterna därmed 
inte känner igen. Dysthe menar att bristande skrivundervisning på universi-
teten också implicerar att studenterna ska ägna sig åt samma typ av skri-
vande som i ungdomsskolan (Dysthe, 1995 s. 71).14  

Olikheterna mellan den akademiska genren och studentgenren är påtag-
liga. En uppenbar skillnad är att studenter skriver för att lära sig och för att 
få ett betyg medan forskare skriver för att få arbete utfört (Russel & Cortes, 
2012 s. 16). Castelló och Iñesta (2012 s. 180) framhåller i linje med det att 
studentgenren bara befinner sig halvvägs till att bli akademisk. Studentar-
beten kan visserligen skrivas med målet att skapa ny kunskap och att bli 
publicerade och lästa i ett korresponderande vetenskapligt fält. Detta kan 
dock inte ses som studentens primära mål. Studentens mål får istället antas 
vara att producera en text som ska bli en del av en examen eller ett betyg 
på en kurs. I det avseendet handlar det om att redovisa något för bedöm-
ning, en praktik som vanligen består av ett refererande och återgivande skri-
vande (t.ex. Ask, 2007 s. 18).  

En annan diskussion rör studenttexten som framför allt ett underlag för 
lärarens bedömning eller som ett redskap för studentens eget lärande. Dias, 
Freedman och Medway (2013 s. 48) betonar att det finns ett epistemiskt 
syfte med studenters skrivande, det vill säga att det öppnar upp för ett nytt 
lärande för skribenten. Delacambre och Donahue (2012 s. 146) framhäver 
att studenter istället förefaller mer konventions (än epistemiskt) drivna i sitt 
skrivande under utbildningen. Det innebär att studenter tenderar att inte se 
skrivandet som en lärandeprocess. I viss mån kan det epistemiska syftet sä-
gas stå i konflikt med det betygsättande, rangordnade och selekterande av 
studenter som också är ett syfte med skrivandet inom högre utbildning 
(Dias, Freedman & Medway, 2013 s. 47).  

Det finns således flera omdiskuterade frågor som relaterar till student-
genren (här specifikt uppsatsgenren) och dess förhållande till den akade-
miska genrenorm som uppsatsgenren, åtminstone på pappret, ska efter-
likna. De uppsatsskrivande studenterna förväntas delta i en lärandepraktik 
samtidigt som de ska ta plats i en autentisk forskningsgemenskap (t.ex. 

                                                      
14 Dysthes (1995) resonemang gäller här för Norge och studien har dessutom några 
år på nacken. Det är dock inte osannolikt att liknande omständigheter gäller i Sve-
rige idag, även om skrivundervisningen troligen betonas mer, exempelvis i form av 
språkverkstäder.  
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Castelló & Iñesta, 2012 s. 192). Dessa stundtals motsägelsefulla villkor le-
der till att studenterna kan uppleva svårigheter med uppsatsskrivandet. 
Dessa aspekter relaterar till frågan om studenten som konsument eller pro-
ducent av kunskap. Utifrån examensmålet, som stipulerar att uppsatsen ska 
bidra till kunskapsutveckling (SFS 1993:100 bilaga 2 examensordning), po-
sitioneras studenten som en producent av kunskap. Detta är något som får 
sägas ha blivit mer uttalat i och med den akademisering som har skett inom 
lärarutbildningen (Erixon Arreman & Erixon, 2017 s. 20). Studenten själv, 
samt textens funktion i en bedömningskultur, drar snarare åt en mer repro-
ducerande text (studenten som konsument).  

De skrivprocesser som studeras i avhandlingen är inte vilka som helst 
utan formas starkt av den genrenorm som är förväntad. Skrivandet har i 
denna kontext som syfte att efterlikna den inom akademin verksamma fors-
karens skrivande. I och med att studenterna i sina uppsatser förväntas bidra 
med ny kunskap ska de inte bara förstå och återge den litteratur de läser. 
De ska också kunna skapa något eget; de ska ställa nya frågor och de ska 
kunna besvara dem. Skrivandet ska ligga i linje med det som den högre ut-
bildningen, med sin starka förankring i akademin, förväntar. Därför blir 
kunskapsproduktion en viktig del av uppsatsen.    

De skillnader i synen på text och skrivande som finns inom akademin bör 
också betonas. Framför allt gäller det mellan de stora forskningstradition-
erna humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Det kan också 
råda stora skillnader mellan såväl lärosäten som länder när det kommer till 
traditioner och forskningstrender. Det är således inte oproblematiskt att 
tala om akademiskt skrivande som något enhetligt. Den akademiska värl-
den kan inte, trots att det ibland framställs så, ses som homogen. Den utgör 
också en föränderlig kontext, vilket exempelvis Barton och McCulloch 
(2018) redogör för. De menar att akademiska genrer förändras i och med 
att olika digitala plattformar och mjukvaruprogram utvecklas. För en ny-
antagen student kan det vara en svår uppgift att sätta sig in i och tolka en 
skiftande disciplinär kontext. Denna problematik anges som särskilt utpräg-
lad inom ramen för en tvärvetenskaplig lärarutbildning. Skillnaderna i äm-
neskultur är inte något som undersöks i den här studien. I projektet Kampen 
om texten framförs också att examensarbetena inom de olika ämnena i lä-
rarutbildningen i sig ter sig ganska likartade (Erixon & Josephson, 2017 s. 
232). 

I avhandlingen antas uppsatsgenren och dess formulering i olika studie-
handledningar vara en viktig utgångspunkt för studenterna i deras skrivpro-
cesser. Den genrenorm som blir tydlig i studiehandledningarna förutsätter 
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de genredrag för uppsatsen som redogjorts för ovan. Instruktionen är starkt 
normerande och måste, i det stora hela, följas av alla. Därmed kan den aka-
demiska genren, ofta i form av framskrivna och specifika regler och listor 
inom ramen för uppsatsmallen (i de flesta fall), antas ha stor inverkan på de 
skrivprocesser som studeras.  

3.4 Materialitet, rum och kropp i skrivforskning 
I detta avsnitt presenteras forskning med ett intresse mot frågor som berör 
materialitet, rumslighet och kroppslighet. Denna forskning kan ha olika te-
oretiska och metodologiska utgångspunkter. I viss utsträckning kan empi-
riska studier sägas saknas i fältet. Inom ett sociomateriellt perspektiv finns 
visserligen studier som präglas av, eller argumenterar för, ett fokus på po-
licy, särskilt inom aktör nätverks-fältet (t.ex. Brandt & Clinton, 2002; Ha-
milton, 2011; Lea, 2013). Här presenterar jag istället forskning som berör 
direkt skrivande på något sätt och som lyfter det materiellas eller kroppsli-
gas betydelse i relation till det.  

Den tidiga processforskningen, med sitt fokus på vad skribenter gör när 
de skriver, lyfter också fram materiella aspekter av skrivande. Det är fram-
trädande i studier av Emig (1971), Perl (1979), och O’Hara m.fl. (2002). 
Ytterligare en forskare med fokus på materialitet är Haas (1996, 1999) och 
Haas och McGrath (2017). I sina studier behandlar Haas skrivandets 
materialitet (1996) samt relationen mellan vad hon kallar ”nya” och 
”gamla” teknologier (1999). I Haas och McGrath (2017) diskuteras det 
analoga skrivandets betydelse och hur det studerats i olika forskningstrad-
itioner. I en annan studie, som berör skrivande inom olika arbetsplatser 
(1999), komplicerar Haas förhållandet mellan hur olika teknologier sam-
verkar och kan förstärka varandra. Hon visar hur handskrift, digitala rit-
ningar och skriv- och kopieringsmaskiner används för textproduktion på de 
arbetsplatser som studeras (1999 s. 225-227). Haas tar generellt avstånd 
från en skarp uppdelning mellan det digitala och det analoga (även Gourlay 
& Oliver, 2018; Jurgenson, 2011), och menar att det analoga skrivandet 
inte bör ses som en sämre, mer förlegad, version av det digitala skrivandet.  

Det analoga skrivandet och läsandet studeras också utifrån en mer kog-
nitiv och nästintill fenomenologisk utgångspunkt, där intresset alltmer rik-
tas mot de kroppsliga förutsättningar för skrivande som de olika skrivtek-
nologierna innebär. I denna forskning talar man ofta om att skrivteknolo-
gierna kopplas samman med olika upplevelser och känslor. Det digitala 
skrivandet och läsandet medför, menar flera av dessa forskare, en haptisk 
dissonans. Det innebär en upplevd missnöjdhet med att en digital text känns 
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och uppfattas fundamentalt annorlunda än en papperstext (Gerlach & Bux-
mann, 2011; Mangen, 2016). Det kan också kopplas till det som Haas be-
nämner textkänsla, alltså skribentens känsla för eller grepp om texten, vil-
ken varierar i förhållande till olika skrivteknologier (Haas, 1996 s. 118). 
Skillnader mellan det digitala och det analoga studeras på detta sätt som 
olika upplevelser av en rad forskare (t.ex. Baron, 2009; Baron, Calixte & 
Havewala, 2017; Gerlach & Buxmann, 2011; Lundblad, 2014; Haas & 
Hayes, 1986; Mangen, 2016; Mangen & Velay, 2010; Vlieghe, 2015, 
2016).   

Syverson (1999) samt Gillam och Wooden (2013) studerar skrivprocess 
utifrån ekologi som primär metafor. Här inryms föreställningar om skri-
vande som en aktivitet vilken är tydligt distribuerad i nätverk av artefakter 
såsom betygskriterier, policydokument, uppgiftsformuleringar, skrivtek-
nologier och så vidare. Syverson redogör för tre fallstudier av olika skrivsi-
tuationer. Skrivandet, menar hon, och framhäver därmed materialiteten, in-
kluderar strukturer i den omgivande miljön men också pennor, papper, da-
torer, böcker, telefoner och kopieringsmaskiner (1999 s. 5). Gillam och 
Wooden (2013 s. 33) tar utgångspunkt i diskussioner i online-forum (Black-
board) kopplade till utbildning. De menar att studenters personliga bidrag 
i sådana forum, deras individuella ekologiska situering, koordinerar med 
andra meningsskapande system. Resultatet visar, i linje med Syversons, hur 
studenters kunskapsproducerande inte bara sker i klassrummet utan också 
i arbetspendlandet, i korridorlivet, i matplaneringen, i olika onlinemiljöer, i 
familjen och i extrajobbet. Detta bör ses i relation till att undervisningsprak-
tiker och ”learning spaces” enligt dessa forskare tenderar att talas om som 
”disembodied” (2013 s. 29). 

Randahls avhandling (2014) utgör en svensk studie av skrivprocesser där 
det kognitiva perspektivet är nedtonat till förmån för en mer social, i det 
närmaste sociomateriell, förståelse av skrivprocess. Randahl undersöker 
gymnasieelevers skrivande, ämneskontextens roll för skrivandet, vilka indi-
viduella skrivstrategier som mobiliseras och vilka kontextuella resurser som 
tas i bruk i de studerade skrivprocesserna. Hon gör det genom att samla in 
ett omfattande och varierat material bestående av elevtexter, videoinspel-
ningar av skrivande och undervisning, fotografier, intervjuer, bildberättelser 
och listor över resurser, enkäter och klassrumsobservationer. Resultatet vi-
sar hur skribenterna tar sig an de olika skrivuppgifterna och hur de mobili-
serar individuella skrivstrategier, vilket innebär att de till exempel redigerar 
texter på olika sätt. Resultatet visar också hur pauser, det vill säga avbrott 
då skribenten exempelvis promenerar och kommer på något, får betydelse 
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för komplexa skrivprocesser (2014 s. 98). Övergripande redogör Randahl 
för att elever mobiliserar kontextuella resurser av skilda slag i skrivandet. 
Hon framhåller även att skrivprocesser i skolan kan se olika ut beroende på 
vilket ämne texten skrivs inom (2014 s. 202–212).  

Sammanfattningsvis utgår Randahl, liksom jag gör, från ett tydligt delta-
garperspektiv och hon intresserar sig för detaljerna i de skrivprocesser som 
studerats. I utformandet av i den undersökning som presenteras i avhand-
lingen har Randahls studie alltså haft stor betydelse. Ytterligare en svensk 
studie som kan sägas behandla skrivande utifrån ett i det närmaste socio-
materiellt anslag är Lindhs avhandling (2019). I den studien fokuseras skri-
vandet i SO-undervisningen i årskurs 7. Studiens kontextuella inramning är 
alltså en helt annan än den som presenteras här. Lindh intar dock, liksom 
jag, en vidgad syn på vad skrivande kan innebära. Hon riktar fokus mot 
skrivandets materialitet och mot hur skrivande situeras i och utanför en 
skolkontext.  

Priors studier (t.ex. 1998, 2004) utgör ytterligare exempel på undersök-
ningar av studenters, och akademikers, skrivande utifrån en sociomateriell 
ansats. Prior undersöker i dessa studier akademiska skribenters röriga flöde 
av olika aktiviteter över tid (Prior, 1998; Prior & Shipka, 2003). Studierna 
är ofta teoridrivna, även om Prior också tar utgångspunkt i specifika fall-
studier. I dessa studeras till exempel skrivna texter, intervjuer, bildberättel-
ser och fotografier. Priors och Shipkas studie (2003) utgör i det här sam-
manhanget ett viktigt bidrag. I artikeln redogör de för fyra fallstudier av 
konkreta skrivprocesser och diskuterar dem utifrån aspekter av materialitet 
och rum. Bland annat visar de hur skribenternas skrivaktivitet bildar upp-
lösta och flytande kedjor av olika platser, tider, människor och artefakter 
som samlas ihop i vad de kallar för ”trajectories of literate action” (2003 s. 
180). Studien demonstrerar hur skrivandet utgör en process som är utspridd 
i såväl tid som rum och hur skribenterna använder miljön för att strukturera 
och forma sitt skrivande (2003 s. 219).  

Rule (2013, 2018) betonar såväl kognitiva, sociala som materiella per-
spektiv på skrivande. Precis som flera av de studier som tidigare presenterats 
tar Rule utgångspunkt i fallstudier. Empirin utgörs av fotografier och teck-
ningar av arbetsplatser samt av skribenternas resonemang om sådana repre-
sentationer. Utifrån en nymaterialistisk diskussion (t.ex. Coole & Frost, 
2010) redogör hon för hur några akademiska skribenter orkestrerar rum-
met och de saker som finns där för att skapa rumsliga praktiker att ”vistas 
i” (ett resonemang hämtat från Reynolds, 2007). Hon benämner den egna 
teoretiska ansatsen som sociomateriell. Rules studier bidrar till en förståelse 
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av hur forskare kan undersöka och förstå hur den egna kroppen relaterar 
till rum och olika saker i skrivprocessen (t.ex. 2013 s. 7). Just det kroppsliga 
betonas hos Rule som särskilt viktigt. Här inbegrips rörelser, förnimmelser, 
pauser, inandningar, ljud, smärta, hållning och nedslagen på ett tangent-
bord. Dessa exempel motsvarar alla kroppsliga skeenden som står i relation 
till det materiella och rumsliga och som enligt Rule inte bör ses som avskilda 
från skrivandet eller tänkandet (t.ex. 2013 s. 5, 107).  

Utifrån ett uttalat literacyperspektiv finns det en rad forskare som lyfter 
in det materiella som betydelsefullt i skrivandet. Antologin Student Engage-
ment in the Digital University (Goodfellow & Lea, 2013) är ett sådant ex-
empel. Gourlay och Oliver (2013; 2016a, 2016b, 2016c, 2018) och även 
Gourlay (2012, 2015, 2017, 2019) presenterar en rad liknande studier. 
Gourlay och Oliver för i stor utsträckning teoretiska och mer generella dis-
kussioner om (det digitala) skrivandet inom högre utbildning. Men de pre-
senterar också mer detaljerade fallstudier där de använt en liknande metod 
som i denna avhandling. Dessa fallstudier baseras på empiri som består av 
bilder, videor, texter, anteckningar och intervjuer. Gourlay och Oliver un-
dersöker för det första hur det digitala diskuteras och används inom ramen 
för högre utbildning. Särskilt fokuserar de på hur dessa diskurser och ideo-
logier positionerar studenter, lärare, forskning, kunskap och universitet. För 
det andra kopplar de denna diskussion till en empirisk studie av studenters 
dagliga studiepraktik, med en önskan om att röra sig från fixa kategorise-
ringar, abstraktioner och föreställningar om det digitala mot en mer socio-
materiell förståelse av kroppslig praktik (2018 s. 2). Genomgående visar de 
hur aspekter av materialitet, kroppslighet, plats, rum, tid och slutligen också 
hela hopsamlingar (”assemblages”) sker i studiepraktik.  

Gourlay och Oliver hävdar att studiepraktiken till stor del består av en-
skilt läsande, skrivande och tänkande (2018 s. 157). Det utgör centrala de-
lar av studenternas arbete, men är ändå vanligen osynliga i kursmål och 
läroplaner. I viss mån riktar de kritik mot idén om det aktiva engagemanget 
eller det aktiva lärandet, vilket är en ganska genomgående tanke inom ut-
bildningsväsendet (Gourlay & Oliver, 2018 s. 6; MacFarlane, 2017). Istället 
vill Gourlay och Oliver rikta fokus mot den icke-observerade, privata och 
tysta studietidens betydelse. Slutligen konkluderar de också att det minuti-
ösa studiet av dessa praktiker avslöjar hur en föreställning om en ”digital 
revolution” har förbisett de rika, välutvecklade och kreativa sätt genom 
vilka olika materiella ting fortsätter att ha betydelse, även inom ramen för 
det digitala universitetet (2018 s. 158). Forskarna argumenterar för fort-
satta studier av literacy med en sociomateriell blick, för att kunna nå en 
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bredare förståelse av vad skrivande och studier inom högre utbildning kan 
innebära.  

Ytterligare en betydelsefull studie, med utgångspunkt i Digital Literacies 
och sociomateriella perspektiv, är Bhatts avhandling (2014). Studien utgörs 
dels av en presentation av och en teoretisk diskussion om begrepp som kan 
användas för att studera och förstå skrivande med en sociomateriell ansats, 
som ”curation”, ”irruption” och ”assemblage”. Dels visar Bhatt, i tre olika 
fallstudier, hur skrivpraktiker inom vidareutbildning blir till i olika klass-
rum. Han visar hur studenterna genomgående mobiliserar olika aktörer, så-
väl understödda av utbildningen som i vissa fall förbjudna, och hur dessa, 
tillsammans med andra aktörer, formar de olika skrivuppgifternas hopsam-
lingar. Metodologiskt bidrar studien med nyare sätt att studera skrivande 
på, bland annat genom skärmfilmer. Hans tillvägagångssätt liknar därmed 
i flera avseenden det som presenteras i den här avhandlingen.  

Sammanfattningsvis har jag i detta avsnitt presenterat forskning som på 
något sätt lyfter fram sociomateriella aspekter av skrivande, även om det 
skett med olika teoretiska utgångspunkter. Liksom Rule (2013) betonar, är 
det sociomateriella inte ett perspektiv som helt har saknats inom skrivforsk-
ningen. Det har kanske inte varit framträdande, men det finns forskning 
som har undersökt dessa aspekter tidigare. Flera studier visar stora likheter 
med den som genomförs här i och med att de följer skribenter på nära håll. 
Ingen gör det dock genomgående under en så omfattande skrivuppgift som 
uppsatsen innebär. Därmed anses denna studie kunna bidra till det fram-
växande sociomateriella skrivforskningsfältet.    

3.5 Sammanfattning av forskningsbakgrund 
I forskningsbakgrunden har jag fokuserat studiet av skrivande. I första hand 
har jag presenterat forskning i vilken skrivande studerats i termer av skriv-
process samt forskning som relaterar till olika literacyperspektiv. Skrivpro-
cessforskningen tar framför allt utgångspunkt i ett visst kognitivt synsätt, 
vilket för den här avhandlingens syften och frågor utgör ett något begränsat 
perspektiv. I min förståelse av literacybegreppet är ett mer socialt anslag 
utmärkande. En sådan tradition kan möjligen kritiseras för att ofta presen-
tera abstraherade redogörelser för vad skrivande kan vara. Sådana perspek-
tiv är viktiga, men skrivforskningen behöver också studier av skrivandet på 
detaljnivå. Nyare literacystudier ger också sådana bidrag i och med ett mer 
utpräglat empiriskt fokus på skrivprocesser.  

Jag har vidare presenterat en diskussion om begreppet literacy. Den berör 
framför allt synen på literacy som kopplar till förmågor och färdigheter, i 
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motsats till teorier om literacy som ansluter till mer sociala perspektiv. Li-
teracyfältet kan inte heller ses som enhetligt och det inrymmer i sig många 
olika undergrupper. Jag har presenterat de för avhandlingen relevanta fälten 
Academic Literacies (ACLITS) och Digital Literacies. Inom ACLITS stude-
rar man skrivande inom högre utbildning som relaterat till och beroende av 
olika sociala praktiker. Svenska exempel på sådana studier är Blåsjö (2004), 
Ask (2007) och Eriksson (2014). Utifrån literacybegreppet har också Rule 
(2013, 2018), Gourlay och Oliver (t.ex. 2018), och Bhatt (2014) studerat 
skrivande inom högre utbildning med utgångspunkt i materialitet, kropps-
lighet och rumslighet.  

Jag har också redogjort för forskning som knyter an till den akademiska 
genren och studentgenren. I kapitlet görs en distinktion mellan det skri-
vande som utförs av studenter som befinner sig i utbildning och akademiskt 
skrivande som utförs av aktiva forskare utanför utbildning. I det stora hela 
ses uppsatsskrivandet som styrt av en tydligt normerande och reglerande 
genrenorm. I ovanstående avsnitt har jag också redogjort för empirisk forsk-
ning med ett intresse för de materiella, rumsliga och kroppsliga aspekterna 
av skrivande. Dessa studier får på olika sätt betydelse för det sociomateriella 
anslag jag har i avhandlingen. I nästkommande kapitel kommer ett sådant 
teoretiskt perspektiv, och vad det innebär, presenteras närmare. 
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4 Ett sociomateriellt perspektiv på skrivande 
Skrivforskare utgår från olika teoretiska perspektiv. Av det följer att man 
betraktar skrivande på olika sätt och att forskningen skiljer sig åt. Mitt per-
spektiv i avhandlingen är sociomateriellt. Det leder till att jag utgår ifrån 
vissa grundantaganden om vad skrivande är och kan vara. Dit hör att jag 
inte uteslutande ser studenten, eller för den delen teknologin, som den enda 
aktören som kan agera i de lär- och skrivprocesser som studeras. Skrivandet 
antas istället ske genom ett komplext samspel av olika agenser vilka skapar 
den specifika sociomateriella praktiken. Studenter ses alltså inte som stabila 
eller som på förhand givna entiteter, utan som individer som svarar på de 
situationer som uppkommer och som de ställs inför. Det innebär att fokus 
läggs på studentens relationer till omgivningen: till plats, till andra männi-
skor, till olika materialiteter, till teknologier, till saker och ting.  

Det sociomateriella perspektivet kan beskrivas i termer av ett para-
plykonstrukt (Bhatt, 2014), vilket inrymmer olika teoretiska ansatser som 
kan betrakta skrivande på skilda sätt. Det är inte nödvändigtvis ansatser 
som på grund av betoningen av det materiella utesluter sociala strukturer. 
Snarare ses sådana strukturer som delar av de hopsamlingar (”assembla-
ges”) som i relation till andra aktörer och till mänsklig agens agerar i skri-
vandet. I det, i bred mening, sociomateriella perspektivet återfinns studier 
som knyter an till olika teorier såsom kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) 
(Prior & Shipka, 2003), aktör nätverksteori (ANT) (Bhatt, 2014; Gourlay 
& Oliver, 2018), nymaterialism (Rule, 2013) och posthumanism (Gourlay, 
2015, 2019). Även om de premisser som ligger till grund för dessa teorier 
varierar, betonar alla ett mer eller mindre utpräglat distribuerat aktörsskap 
mellan materiella resurser, skribenter, skrivteknologier och genrenormer. 
Dessa beskrivs i termer av nätverk eller, som jag kallar dem, hopsamlingar 
i skrivandet. 

En huvudsak i det sociomateriella perspektivet är materialiteten, att 
kroppar, teknologier, artefakter och faktiska situationer i tid och rum 
samexisterar. Det ger en annan syn på vad som innefattas i skrivande än 
den som följer av ett traditionellt sociokulturellt perspektiv (t.ex. Wertsch, 
1991, 1998; Säljö, 2000). Skrivandet sker inte enbart i relation till en viss 
diskursgemenskap eller till en viss typ av retorisk situation, utan är som sagt 
materiellt situerat och sker på fysiska platser, på kaféer, på en datorskärm, 
i ett bibliotek eller på en buss. Dessa platser, och hur kroppar och teknolo-
gier är situerade i dem, ses som centrala i de skrivprocesser som studeras. 
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Micciche (2014) beskriver det som att de mer utpräglade sociala perspekti-
vens övergripande fokus på kultur, politik och det sociala leder till stora och 
abstrakta narrativ om skrivande, ofta med betoning på språk och represen-
tation. I ljuset av en sådan betoning har det småskaliga, det dagliga bruket 
av saker i vår omgivning och aspekter av plats, kropp och materialitet åsi-
dosatts.  

Jag inleder kapitlet med att i avsnitt 4.1 redovisa de för studien grund-
läggande sociomateriella begreppen. I avsnitt 4.2 redogör jag för skrivan-
dets förhållande till plats och i avsnitt 4.3 för dess relation till meningsskap-
ande och kunskapsproduktion. I det avslutande avsnittet 4.4 sammanfattas 
det perspektiv på skrivande som intas i avhandlingen. 

4.1 Sociomateriella begrepp 
Det sociomateriella perspektivet ses som ett teoretiskt fält som innefattar 
olika antaganden och perspektiv. Därmed innefattar det olika centrala be-
grepp. I detta avsnitt presenterar jag några av dessa begrepp som också är 
relevanta för studien.  

4.1.1 Ett distribuerat aktörsskap 
En central utgångspunkt i avhandlingen är att skrivandet ses som distribu-
erat mellan olika aktörer. Ett distribuerat aktörsskap innebär att människan 
inte ses som den enda inverkande entiteten i en skrivprocess. I denna studie 
är förstås skribenter och deras skrivande centralt, och på så vis står männi-
skan i centrum. Men agens kan vara fördelat också på en rad andra entite-
ter, som därmed utgör aktörer i det nätverk eller den hopsamling som for-
mar skrivandet. En aktör definieras just som ”the working entity” (Fenwick 
och Edwards, 2010) eller som Hagren-Idevall (2016) beskriver det: ”en ana-
lytisk benämning på element som är aktiva i utformandet av det fenomen 
som studeras” (2016 s. 39). Aktören utgör därmed en entitet som i någon 
form får agens i de processer som studeras. Begreppet utgör snarast ett ana-
lytiskt redskap och en aktör benämns som sådan när hen, den eller det får 
faktisk effekt i skrivandet. Vad och vem som inverkar i specifika situationer 
och fenomen är, i det avseendet, en empirisk fråga. Dessutom används ak-
törsbegreppet för att betona att det materiella har en verklig effekt på skriv-
processerna. 

En syn på skrivande som distribuerat vänder sig mot en mer konvention-
ell bild av skribenten som en ”writer in the garret” – den ensamme förfat-
taren på vindskupan (Brodkey, 1996). Visserligen kan skrivande av olika 
slag ske också i ensamhet på vindskupor, eller på kontor eller i klassrum. 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

51 
  
 

Men även för ett sådant skrivande gäller det sociomateriella anslaget och 
det distribuerade aktörskapet. Det dagliga skrivandet och det skrivande som 
studenter eller akademiker ägnar sig åt som en del av sin utbildning eller sitt 
arbete, sker också på andra platser och på andra sätt och påverkas av en 
rad olika faktorer. Den bild av skrivande som konstrueras i tankesättet om 
den ensamme författaren på vindskupan hänger i allmänhet nära samman 
med uppfattningen att skribentskap utgörs av något icke-kroppsligt och 
transcendent. Ett sådant synsätt tenderar att osynliggöra den omedelbara 
kontexten och dess inverkan på skrivandet, vilket i sin tur påverkar hur vi 
förstår, men också forskar om, skrivande (Rule, 2013 s. 25-26).  

Materialiteter såsom böcker, datorer, ordbehandlingsprogram, algorit-
mer, mobiltelefoner och så vidare kan inverka och vara delar av ett distri-
buerat aktörsskap. I avhandlingen ses människan därför inte som en helt 
oberoende och opåverkad aktör som använder och styr olika objekt. Det är 
viktigt att betona att det inte heller är en tanke om teknologisk determinism 
som jag vill framhäva. Aktörskapet är just distribuerat, eller fördelat, och 
det kan ta olika form och inverka i olika hög utsträckning i skrivandet. Le-
ander och Lovvorn (2006) menar att det i forskning är tämligen vanligt att 
analysen blir antingen människocentrerad eller alltför fokuserad på den tek-
nik som studeras, vilket framhålls i citatet nedan.  

Removing the agency of texts and tools in formalizing movements risks ro-
manticizing the practices as well as the humans in them; focusing uniquely 
on the texts and tools lapses into naive formalism or technocentrism (Lean-
der & Lovvorn, 2006 s. 301).  

Den teknologiska determinismen eller synsättet att den mänskliga agensen 
är den enda är ofta, enligt Gourlay och Oliver, tankar som genomsyrar ut-
bildning och som kan bli problematiska (2018 s. 24). De menar att forsk-
ningen, istället för att diskutera frågor om vad som har respektive inte har 
agens, bör studera olika sätt att ha agens, olika grader av agens och hur ett 
distribuerat aktörsskap blir synligt i olika nätverk där skribenten, i det här 
fallet, utgör en central del. Därmed ses våra interaktioner varken som helt 
individuella, sociala eller helt teknologiskt betingade, utan som en bland-
ning av dessa aspekter.  

Det sociomateriella perspektivet betonar alltså att olika materialiteter 
inte ska behandlas som transparanta och neutrala mellanhänder, utan som 
entiteter som själva bär mening och som på olika sätt influerar social hand-
ling (Gourlay, 2012 s. 99). Gourlay och Oliver (2018) exemplifierar detta 
genom att visa hur skribenter i deras studie inte alltid kände att de hade 
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kontroll över den teknologi de använde. De fick ofta kämpa mot tekniken, 
vilket ibland slutade med att de var tvungna att hitta nya sätt att lösa upp-
giften på. Vad som bör beaktas, vilket Gourlay och Oliver gör, är hur stu-
denter omskapar sitt skrivande utifrån hur de tror att olika objekt inverkar 
på skrivandet. Oavsett om dessa objekt, som ett ordbehandlingsprogram, 
de facto inverkar eller inte så har skribentens praktik påverkats av en upp-
levelse av att de kan göra det.  

För avhandlingen ses ett distribuerat aktörsskap som viktigt för hur skri-
vandet blir till och mobiliseras. Men den mänskliga agensen är, vilket jag 
nämnt, givetvis central i skrivprocesser. I studien är dessutom materialin-
samlingen i sig specifikt kopplad till den egna upplevelsen av skrivandet. 
Däremot ses inte skribenten som opåverkad av andra faktorer och tillskrivs 
inte det enda aktörskapet. Aktörsskap tillskrivs inte heller uteslutande 
andra, icke-mänskliga entiteter utan formas snarare i relationen mellan 
olika aktörer, där aktörerna kan ha olika form och grad av agens.  Skriben-
ten ses därför inte uteslutande som en redskapsanvändare, utan som en cen-
tral aktör i en process som på olika sätt omskapas av de materialiteter som 
tas i bruk inom den.  

4.1.2 Hopsamling 
Begreppet ”assemblage”, vilket jag här översätter med hopsamling, är fre-
kvent förekommande i olika sociomateriella och postmoderna teorier (t.ex. 
Bennett, 2009; Deleuze & Guattari, 1987). Det är ett begrepp som också 
har förekommit sporadiskt inom skrivforskningen sedan en tid tillbaka 
(t.ex. Hawk, 2011; Johnson-Eilola & Selber, 2007; Rule, 2013). Framför 
allt är det ett begrepp som skrivforskare med sociomateriell ansats använder 
när de talar om skrivande. Den kanske viktigaste poängen med att använda 
begreppet hopsamling är att det svarar mot den syn på distribuerat aktör-
skap som presenterats i föregående avsnitt. Det kan och ses ofta som syno-
nymt med det man inom ANT kallar för aktör-nätverk. I avhandlingen är 
hopsamlingar ett centralt begrepp för förståelsen av skrivande och vad det 
kan innebära. Begreppet utgör därmed en del av de teoretiska utgångspunk-
terna för analysen, men i resultaten framkommer hur dessa hopsamlingar 
ser ut, vad de präglas av och hur olika hopsamlingar får effekt i skrivandet. 

Rule (2013) undersöker i sin avhandling det hon kallar för ”composing 
assemblages”. I studien intar hon en syn på skrivprocessen som materiell 
och förkroppsligad. Hon tar avstamp i nymaterialistisk teori (Bennett, 
2009; Coole och Frost, 2010), liksom Micciche (2014), och ställer frågan 
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om vilka objekt som utgör en del av skrivandets hopsamlande. Rule före-
språkar att forskning bör relatera begreppet hopsamling till skribenters dag-
liga, materiella, rumsliga och kroppsliga skrivpraktiker (2013 s. 106). Bhatt 
(2014) använder begreppet i sin studie av digitalt uppgiftsskrivande inom 
vidareutbildning men då utifrån ett tydligt ANT-perspektiv (jfr Lynch & 
Rivers, 2015). I denna användning står hopsamling för sociomateriella sy-
stem, men Bhatt använder det också synonymt med aktör-nätverk. Här in-
ryms politiska beslut, ekonomiska aspekter, kursmål, lärare, materiella ar-
tefakter och så vidare. Bhatt menar att det digitala skrivandet utgör en sam-
mansättning av konkurrerande och olikartade agenser som styr en viss ko-
reografi av digitala skrivpraktiker i den klassrumsundervisning han studerar 
(2014 s. 4-5).  

Begreppet hopsamling förekommer också i studier av utbildningsfrågor 
som tar utgångspunkt i sociomateriella perspektiv. Fenwick och Edwards 
(2010) samt Fenwick, Edwards och Sawchuk (2015) menar att det är ett 
begrepp med hjälp av vilket forskaren kan nå förståelse för hur kunskap 
blir till genom interaktion med det icke-mänskliga. Gourlay och Oliver 
(2018) argumenterar för att forskaren med hjälp av hopsamling som analy-
senhet kan undvika att romantisera och abstrahera en student som så att 
säga ”flyter fritt” bland olika skrivpraktiker inom utbildningen. Istället, me-
nar de, kan forskaren visa hur framgångsrikt skrivande blir till genom in-
teraktion med agerande och situerade människor och ting (2018 s. 83). I 
den studie de presenterar finner de flera exempel på vad de menar utgör 
hopsamlingar. I dessa involveras icke mänskliga aktörer i form av digital 
utrustning liksom materiella resurser relaterade till analogt skrivande såsom 
papper, pennor, post it-lappar, anteckningar och så vidare. Studenterna be-
skrivs i studien närmast som insnärjda i dessa hopsamlingar, där analoga 
såväl som digitala objekt genomgående under skrivprocessen utgör viktiga 
aktörer (Gourlay & Oliver, 2018 s. 38). Gourlay och Olivers studie, liksom 
Bhatts och även Rules, är särskilt relevanta för denna avhandling då de fo-
kuserar de dagliga aktiviteter genom vilka skrivande blir till. De visar också 
hur dessa aktiviteter kan analyseras med en sociomateriell utgångspunkt, 
exempelvis med hjälp av begreppet hopsamling.  

I avhandlingen talar jag om hopsamlingar som dynamiska, distribuerade 
och framväxande grupper av människor, saker och teknik. En hopsamling 
utgör en ad hoc- gruppering av diverse element och materialiteter, vilka kan 
inneha olika slags aktörskap (jfr Bennet, 2009; Rule, 2013). Genom dessa 
grupperingar blir de studerade skrivprocesserna till. Hopsamlingar kan 
uppstå vid specifika skrivtillfällen, eller karaktärisera hela skrivprocesser. 
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Det finns, i det avseendet, en inneboende avgränsningsproblematik kopplad 
till begreppet. Latour uppmärksammar detta i relation till nätverksbegrep-
pet där problematiken är densamma; begreppet är så tvetydigt och allom-
fattande att det i stort sett kan innefatta vad som helst (t.ex. 2015 s. 156). 
Avgränsningen av hopsamling i denna studie präglas dels av hur metoden 
har styrt insamlingen, det vill säga vilka frågor som har ställts, dels av hur 
deltagaren själv avgränsat studieobjektet skrivande, det vill säga vad hen 
har ansett ingår, eller inte ingår, i en sådan hopsamling. Avgränsningen är 
därmed styrd av forskarens frågor liksom av skribentens svar på dessa frå-
gor. Här står alltså deltagarnas upplevelse och deras dagliga skrivande i fo-
kus och därmed inte de institutionella regleringar på olika nivåer som också 
kan påverka detta skrivande. Det skiljer studien från Bhatts (2014) och 
Gourlays och Olivers (2018) men kan jämföras med de studier som genom-
förs av Rule (2013) och Prior och Shipka (2003). I stor utsträckning kan 
materialinsamlingen i den här studien i sig ses som en hopsamling, där mo-
biltelefonen och annan digital teknik inverkat i hur studien tagit form och 
vilka resultat som framkommit.  

Avhandlingen handlar till stor del om hur studenternas hopsamlingar for-
mar deras uppsatsskrivande.  Det bör betonas att insamlingsmetoden uti-
från ett sociomateriellt perspektiv kan ses som problematisk, bland annat 
eftersom den centraliserar skribentens agens på ett sätt som inte är kompa-
tibelt med det sociomateriella perspektivets önskan om en mer förutsätt-
ningslös syn på aktörskap. Det bör dock betonas att de flesta sociomateri-
ella skrivstudier också samlar in material på liknande sätt (Gourlay & Oli-
ver, 2018; Prior & Shipka, 2003; Rule, 2013). Det bör betonas att jag alltså 
i stort avstått från att studera skrivandets institutionella inramning eller or-
ganisatoriska arrangemang (Arneback & Blåsjö, 2017), vilka också kan ut-
göra betydelsefulla aktörer i skribentens hopsamling. Skribentens upple-
velse och hantering av det dagliga skrivandet är också ett viktigt bidrag till 
skrivforskningen, särskilt när det kommer till studentskrivandet. Framskriv-
ningen av begreppet hopsamling står vidare i relation till synen på skrivande 
som kuration, det vill säga ett slags hopsamlande av text. Begreppet ku-
ration presenteras i avsnittet som följer.  

4.1.3 Kuration  
Jag utgår i avhandlingen från att skrivande utgör en kurerande aktivitet. 
Det innebär att skrivande, särskilt i en akademisk kontext, handlar om att 
samla in, värdera, välja ut och sammanfoga ett (text)innehåll och utifrån 
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det skapa något nytt.15 Begreppet kuration används på liknande sätt av 
Bhatt (2014), Cohen, James och Mihailidis (2013), Gourlay och Oliver 
(2018), Khan och Bhatt (2019), Leary (2012) och Micciche (2014). Ku-
ration handlar, i den ursprungliga betydelsen, om att någon, en kurator, 
inom museiverksamhet väljer ut olika artefakter och sätter ihop dem till en 
utställning (t.ex. Khan & Bhatt 2019 s. 1). Från denna betydelse har be-
greppet vidgats och utvecklats till att inbegripa också skrivande, i detta fall 
specifikt kopplat till textanvändning. Vanligen innefattar begreppet en be-
toning av det digitala och av ett skrivande som inkluderar olika former av 
val, underhåll, samlande och arkiverande av tillgångar för omedelbar eller 
framtida användning, till exempel när spellistor arrangeras på Spotify, eller 
genom fototaggning på sociala medier (Barton 2018). Digital kuration, me-
nar Bhatt, innebär inte bara att hitta ett relevant material utan också om att 
skapa en specifik och unik text genom att använda materialet på nya sätt. 
Genom kuration blir alltså ett (text)material rekontextualiserat i nya sam-
manhang (Bhatt, 2014 s. 95) (jfr resonemanget om rekontextualisering i ka-
pitel 3). Khan och Bhatt (2019 s. 7) argumenterar för att kuration som be-
grepp blir särskilt relevant i förhållande till kunskapsproducerande prakti-
ker, vilka är centrala i det akademiska skrivandet.  

Ur resonemang om digital kuration har den sociomateriella skrivforsk-
ningen hämtat inspiration för sin användning av begreppet. Uppsatsskri-
vandet kan enligt detta resonemang betraktas som ett hopsamlande av 
material i text. Enligt Bhatt är detta skrivande också i hög utsträckning pro-
blemlösande eftersom det innebär ”re-assembling, re-creating, and ste-
wardship of other people’s texts” (2014:95, kursiv i original). I nedanstå-
ende citat återfinns en liknande syn på skrivande som kuration (Micciche, 
2014). 

Writing, through this lens, is not a repository for real or invented identity or 
a discrete expression of authorship (a familiar postmodern charge against 
modernism) but is a multimodal, nonlinear process of “collecting, assem-
bling, sifting, structuring, and interpreting”—that is, curating materials to 
create narrative, identity, community, or other significant meanings (Mic-
ciche, 2014 s. 494, kursiv i original).  

                                                      
15 Här intas ett vidgat perspektiv på text (t.ex. Ledin, 1999) även om jag i avhand-
lingen överlag fokuserar text som skriftspråk (t.ex. i kapitel 7). Det följer av att det 
är den skriftspråkliga uppsatsen och skrivandet av den som utgör studieobjektet i 
avhandlingen. 
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Micciche betonar i citatet kuration som en multimodal, icke-linjär process 
som inbegriper samlande, hopsättande, granskande, strukturerande och tol-
kande praktiker för att skapa mening.  I flera avseenden står begreppet com-
posing, komponerande i svensk översättning, nära denna beskrivning. Kom-
ponerande kan likställas med ett orkestrerande, ett strukturerande och kan 
jämföras med att komponera musik. I ett skrivforskningssammanhang 
handlar det om ett slags skapande och komponerande av text.  

Skrivande som kuration kopplas ofta samman med det digitala skrivan-
det. I detta skrivande, framhåller Vlieghe (2015 s. 177), finns större möjlig-
heter att skapa text utan (vissa) restriktioner, vilket leder till ett annat ”gö-
rande av text”. Det är i den bemärkelsen som Vlieghe talar om texter som 
beräkningsobjekt (”computational objects”). Det innebär textobjekt i vilka 
det är möjligt att ta bort, kopiera, duplicera, formatera och omskapa i oänd-
lighet. Vlieghes resonemang om (digitala) texter som beräkningsobjekt för-
klaras i citatet nedan. 

For the digitally literate, the text on screen appears as one external object 
ready to be handled (rather than as something to be produced from an inter-
nal firsthand literacy position). Operations such as copying and pasting, se-
lecting and highlighting, changing fonts and letter sizes at the click of a but-
ton, but also look up and translating words (and to some extent whole 
texts)(…) Texts is there to be manipulated (Vlieghe, 2016 s. 455, kursiv i 
original).  

Det digitala skrivandet möjliggör alltså helt nya sätt att arbeta med text på. 
Detta är särskilt relevant i relation till en akademisk genre, vilken baseras 
på en nära dialogicitet med andra texter. Det kräver att skribenten, vilket 
Bhatt och Khan (2019) betonar, kan sätta ihop och skapa om och nytt, ge-
nom att ta förvaltarskap över andras texter. I avhandlingen undersöks såväl 
digitala som analoga praktiker som delar av ett kurerande skrivande. Lik-
som Gourlay framhåller kan Digital Literacy, i den bemärkelsen, bestå av 
dessa sammanvävda praktiker (2019 s. 238).   

I avhandlingen är synen på skrivande som kuration viktig. Specifikt avser 
begreppet praktiker av att värdera och välja ut (text)material, att samla ihop 
det materialet, att sätta ihop det och att återskapa det för nya syften. Ku-
ration handlar därmed om att hantera text, att samla in text, bearbeta text 
och att slutligen presentera en ny och egen text. I avhandlingen fokuserar 
jag primärt att ett kurerande skrivande behöver bestå av ett arbete med ett 
värdera och välja ut, samla ihop, sätta ihop och återskapa, det vill säga att 
skapa mening kring text, i motsats till att direkt skriva klart en textprodukt. 
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Därmed talar jag om skrivprocesserna som i högre eller lägre grad kurer-
ande och meningsskapande under arbetet men i det kurerande skrivandet 
ingår även att skriva klart sin text. Kuration handlar också om att hantera 
text på vissa sätt, till skillnad från textarbete, ett begrepp som används i 
analysen för att beskriva hur studenterna skriver text under processen. Ett 
kurerande skrivande är centralt i det vetenskapliga arbetet och möjliggörs 
genom hopsamlingar av olika aktörer. Dessa hopsamlingar kan både möj-
liggöra och utmana det kurerande skrivandet som behöver genomföras.  

4.1.4 Svart låda 
Ett annat framträdande begrepp inom den sociomateriella forskningen är 
det ANT-influerade ”black box” (svart låda), eller att något blir black 
boxat. En svart låda uppstår, enligt ANT, när kunskap om en viss teknologi 
eller process blir till fakta och tas för given (Latour, 1987). Svarta lådor 
utgörs på detta sätt av hela nätverk som inte längre behöver tas under om-
prövning. Den svarta lådan är därmed en föregivettagen och statisk enhet 
och utgörs aldrig av det explicit sagda (Hagren-Idevall, 2016:44). Gourlay, 
Hamilton och Lea (2014) menar att skrivteknologier alltid varit bärande 
inslag i skrivandet men att de har blivit så black boxade att forskare har 
ägnat lite tid till att direkt uppmärksamma dem (2014 s. 6). För avhand-
lingen är det centralt att avtäcka sådana förgivettaganden, såväl när det gäl-
ler skrivteknologier specifikt som när det gäller vetenskapligt arbete över-
lag. 

4.2 Skrivande på olika platser 
I det sociomateriella perspektivet inryms ett fokus på plats och kropp. Ett 
intresse för frågan om var, i vilka miljöer och på vilka platser som skrivan-
det är lokaliserat, är följaktligen centralt för skrivforskare med en socioma-
teriell ansats. Frågan om plats berör också frågan om kropp, det vill säga 
var den skrivande kroppen kan ta plats, i relation till olika materialiteter 
såväl som till rumsliga aspekter. I Geographies of Writing (2007) betonar 
Reynolds platsens betydelse för skrivandet. Hon skriver att denna aktivitet 
alltid sker på en plats och baseras på ”remembered and well-rehearsed 
spatial practices that come from the everyday and become engrained, habi-
tual and embodied” (2007 s. 2). I relation till det undrar hon hur studenter, 
skribenter och ”learners” upplever rum och plats i det vardagliga och hur 
det kopplar till olika sociala praktiker. Trots att Reynolds argumenterar för 
betydelsen av den specifika platsen och den materiella omgivningen, så fall-
ler hennes egen text tillbaka på de storskaliga och svepande redogörelserna. 
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Det är också något hon själv betonar: ”I haven’t done much in these pages 
to unlock those physical movements that we call writing” (2007 s. 168). 
Det är i dagsläget få studier som undersöker empiriskt hur plats och kropp 
får betydelse för skrivandet. Vi vet därmed lite om hur dessa aspekter spelar 
roll och hur det kan studeras. I flera tidigare studier argumenteras i relation 
till det för att fokus bör riktas mot skrivandet som en fysisk aktivitet på en 
specifik plats istället för uteslutande som en medvetande- och tankeprocess 
(t.ex. Fleckenstein, 2003; Haas & Witte, 2001; Perl, 2004; Rule, 2013, 
2018). 

Begreppet skrivplats är centralt i avhandlingen. En skrivplats etableras av 
studenterna i olika geografiska och fysiska miljöer, i förhållande till den 
egna kroppen, i olika sociala domäner, genom materiella ting och männi-
skor. Definitioner av plats och rum är överlag snåriga. Engelskans ”place” 
och ”space” är inte enkla att ta sig an, eftersom de definieras och mobilise-
ras på olika sätt inom olika forskningsfält. Jag har inte för avsikt att täcka 
in alla de synsätt på dessa begrepp som florerar inom forskningen. Begrep-
pen är omdebatterade och kan förstås och översättas på många sätt. Det är 
dock viktigt att klargöra hur jag använder skrivplats i avhandlingen. Det 
finns också en poäng med att knyta an till de svenska, språkvetenskapliga 
benämningar av framför allt ”place” som i någon mån har etablerats.  

Björkvall, van Meerbergen och Westberg (2019) liksom Östman (2017) 
uttrycker att begreppet ställe fångar vad det rent fysiska, geografiska utrym-
met görs till. För det använder jag alltså istället benämningen plats. 
Cresswell (2004) använder ”place” på samma sätt. ”Place” har, enligt ho-
nom, en konkret form, är lokaliserbart, och har en viss mening knuten till 
sig (2004 s. 7). Utifrån detta resonemang är det rimligt att tala om skriben-
ternas skrivplatser (även om det med de svenska benämningar som etable-
rats snarast kan beskrivas som ställen). I förhållande till ovanstående reso-
nemang bör det också poängteras att distinktionen mellan kulturella och 
”icke-kulturella” platser i detta sammanhang enbart ska ses som teoretisk. 
I den empiri som studeras förekommer inte kulturlösa platser, om sådana 
alls går att finna.  

Begreppet place, menar Cresswell (2004), är nära relaterat till det han 
kallar för ”social space” eller ”socially produced space”. Jag väljer att i av-
handlingen benämna detta som olika sociala domäner (Barton & Hamilton,  
2012 s. 9; Ivanic ̌ m.fl., 2009; Pahl & Roswell, 2005 s. 13). Jag kopplar det, 
liksom dessa forskare, till ett särskilt ”space”; ett institutionellt samman-
hang såsom skola, hem eller arbetsliv. Barton och Hamilton menar vidare 
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att sociala domäner är ett användbart sätt för att upptäcka om och hur li-
teracy, i mitt fall specifikt skrivande, domineras av hybriditet i förhållande 
till olika domäner och platser, vilket de redogör för nedan.   

Starting from particular domains is a useful way to explore how different 
domains interact and overlap and the high degree of hybridity and fusion. 
The borders, the transitions and the spaces between domains are then very 
salient: they are significant, for instance, in understanding children starting 
out at school, students moving from school to college, or how education 
might support – and challenge – workplace practices (Barton & Hamilton, 
2012 s. xxvi). 

I viss mån kan det liknas vid hur Rule talar om ”space”, vilket i hennes fall 
och i förhållande till ett mer konkret ”place”, motsvarar något abstrakt. 
Hon likställer det med hur man inom diskursteori definierar diskursgemen-
skaper. I avhandlingen väljer jag alltså istället att tala om sociala domäner, 
vilka motsvaras av exempelvis det akademiska eller det kommersiella. Det 
är skrivplatserna som är det centrala i analysen, men det är viktigt att be-
tona att dessa etableras i, och formas av, olika sociala domäner. I avhand-
lingen blir det också viktigt att kunna tala om hur skrivplatser i sig kan 
utgöra olika nätverk som kan vara utvidgade, eller mer avgränsade. För att 
kunna tala om de varierade skrivplatserna, på olika geografiska platser och 
varierade sociala domäner, och särskilja det från hopsamlingar, väljer jag 
att liksom Gourlay och Oliver (2018) samt Gourlay, Lanclos och Oliver 
(2015) benämna nätverk av olika skrivplatser som skrivlandskap.16  

Skrivandet sker alltid på en viss plats. Men studenternas plats är inte 
självklar. Mauk (2003) menar därför att många studenter känner sig vilsna 
i studierna eftersom de saknar en känsla för var och hur de ska lokalisera 
sig i sitt arbete. Det kan resultera i en vilsenhet, en känsla som uppstår för 
att en given plats saknas. Tidigare har en akademisk utbildning genomförts 
inom ramen för en viss typ av akademisk domän och på en viss plats. Idag 
karaktäriseras denna utbildning snarare av en rörelse bort från den platsen. 
Det, menar Mauk, kan förklaras med ett inflöde av icke-traditionella stu-
denter som i större utsträckning har familj, som pendlar, och som behöver 

                                                      
16 Gourlay och Oliver (2018) använder benämningen ”learning landscapes”. Jag vill 
betona att det är skrivande som jag studerar och inte lärande, därav väljer jag istället 
att tala om skrivlandskap.  
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arbeta samtidigt som de studerar.17 Därmed kan de behöva organisera sina 
studier på andra sätt än vad studenter traditionellt har gjort.  

En annan förklaring till en ökad mobilitet i förhållande till plats är den 
utvecklade tekniken och de möjligheter det ger i valet av skrivplats. Dessa 
båda faktorer kan sägas resultera i att studentskrivandet allt oftare lokali-
seras i en miljö som inte utgör den traditionella universitetsmiljön. I relation 
till dessa aspekter av studentskrivandet argumenterar Mauk för att det be-
hövs studier av vilka reella och föreställda skrivplatser som finns “därute”, 
bortom akademin. Forskningen behöver också skapa förståelse för vilka 
skrivplatser som konstituerar ett akademiskt varande, och framför allt hur 
dessa skapas och upprätthålls i gränslandet mellan akademin och studenti-
dentiteten (2003 s. 380). I det resonemanget ligger att studenter behöver 
kunna välja skrivplats, och etablera en skrivplats i olika skrivmiljöer och i 
olika sociala domäner. Det är just dessa val och denna etablering som foku-
seras i den här studien.  

Prior och Shipka (2003) har ett konkret och delvis empiriskt fokus på 
plats i relation till akademiskt skrivande. De beskriver det akademiska ar-
betet som kronotopiskt laminerat: en distribuerad och flytande kedja av 
platser, tider, människor, och artefakter som knyts samman i ”trajectories 
of literate action” (2003 s. 181) (jfr hopsamlingar). Randahl (2014 s. 47) 
talar på liknande sätt om skrivprocesser som laminerade: det vill säga att 
skilda aktiviteter flätas in i och får betydelse för skrivandet. I begreppet kro-
notopisk laminering betonas vidare att såväl tid som plats är betydelsefulla 
för skrivandet. Det kan relateras till hur Lundahl med flera (2017) talar om 
pedagogiska tidrum (utifrån Lefebvre, 1991), där tid och rum (vilket är ter-
men som de använder) ses som intimt sammanhängande (2017 s. 19). Skri-
benterna behöver alltså etablera tidrum för sitt skrivande. Prior och Shipka 
menar att skribenterna i deras studie gör detta genom ”Environment Se-
lecting and Structuring Practices” (ESSPs) (2003 s. 181).18 Dessa består av 
mobilisering av externa hjälpmedel och aktörer för att forma, stabilisera 
och rikta uppmärksamhet mot den (skriv)uppgift som ska genomföras 
(2003 s. 219). ESSPs syftar inte bara på iscensättningen av en kontext utan 
också på hur skribenten ”inhabits and acts in the space” (2003 s. 222). Vad 
Prior och Shipkas analys av ESSPs visar är hur människor är situerade och 

                                                      
17 En iakttagelse som är starkt knuten till Mauks egen kontext, dels utbildningssy-
stemet i USA men också den specifika högskola där han befinner sig. 
18 I avhandlingen talar jag om det som att studenterna etablerar eller upprättar skriv-
platser. 
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agerande, att de ställer in sig mot miljön, och att de skapar (och påverkas 
av) materiella resurser av olika slag när de ska lösa uppgifter de ställs inför. 
De visar också hur ESSPs fungerar för att reglera tanke och sinnesstämning 
och hur olika praktiker mobiliseras för att kanalisera uppmärksamhet och 
handling (2003 s. 228). Det kronotopiskt laminerade studentskrivandet, ge-
nom ESSPs, i tidrum, är det som jag i studien ämnar redogöra för.  

I avhandlingen ses vidare det rumsliga och det kroppsliga som samman-
länkande i skrivandet. Skrivplatsen blir alltid till och formas i relation till 
den skrivande kroppen (t.ex. Ehret & Hollet, 2014). Rule (2018), framhål-
ler det konkreta och fördjupade studiet av det kroppsliga i förhållande till 
rumsliga aspekter. Hon undersöker skrivande på en detaljerad nivå, såsom 
“the walls, desks, objects, and tools; the bodily movements, interruptions, 
and sounds of key clacking” (2018 s. 403). Hon menar att dessa aspekter 
inte har synliggjorts när forskningen tagit utgångspunkt i antingen skriv-
processen som abstrakt tänkande eller som enbart lokaliserad i en viss dis-
kursgemenskap. Med en tydlig utgångspunkt i rumsliga aspekter av skri-
vande bör forskarens studieobjekt utgöras av själva skrivplatsen och den 
skrivande kroppens relation till denna. Då riktas fokus mot den iscensätt-
ning av skrivandet som sker på en plats, det vill säga ESSPs (Prior & Shipka, 
2003; Rule, 2018 s. 404). 

Resonemang om plats i relation till akademiskt skrivande är särskilt in-
tressanta för avhandlingen. Vi saknar inte bara forskning om hur studenters 
skrivande egentligen går till, utan också om var detta skrivande sker. Frågor 
om plats tycks även frånvarande inom didaktisk forskning, något som An-
dersson (2012) påpekar. Om platsen och det kroppsliga tidigare behandlats 
som en neutral och given bakgrundsfaktor, vill jag lyfta det som centralt i 
skrivandet. Studenter har inte en given plats att arbeta på inom akademin, 
samtidigt som de har stora möjligheter att förflytta sig och att skriva på nya 
platser, bland annat tack vare den teknologi som finns tillgänglig. Det ger 
studenter möjlighet att välja och strukturera platser som fungerar för dem, 
men det kan också leda till utmaningar. Studenter behöver, i högre utsträck-
ning än den anställda akademikern (åtminstone i Sverige) förhålla sig till 
och etablera platser att arbeta på, inom (eller utanför) akademins fysiska 
miljöer, men också genom och i olika sociala domäner.  

4.3 Skrivande för att skapa mening och kunskap 
Skrivande ser jag slutligen som meningsskapande, som ett sätt för skriben-
ten att materialisera en tanke eller en iakttagelse. Det bör betonas att detta 
synsätt också är tämligen vanligt inom skrivforskningen (t.ex. Dysthe m.fl., 
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2011; Ledin, 2013; Liberg, 2009). Skrivandet som meningsskapande, som 
ett sätt att komma underfund med sina tankar, framhålls också av Latour 
exempelvis i citatet nedan.   

All of us who sit down in front of a computer keyboard know that we find 
out what we think about things by reading what we are writing (Latour, 
2010 s. 22). 

I och med att skrivandet blir ett sätt att finna ut vad vi tänker, är det också 
ett sätt att möjliggöra nya tankar. Häri ligger ett avståndstagande från syn-
sättet att texten fungerar enbart som en tankens slutprodukt. Istället fram-
hävs att skrivande, och läsande, är ett sätt att skapa mening och bedriva 
kunskapsarbete. Även om Latour inte specifikt knyter an till ett skrivforsk-
ningsfält så är detta ändå centralt i många av hans undersökningar. Särskilt 
gäller det för de studier som tar utgångspunkt i vetenskaplig praktik. Skri-
vande som studieobjekt är centralt hos Latour i flera avseenden. I Labora-
tory life (1979) framhålls maximet att följa skrivandet för att kunna besk-
riva och analysera de kunskapspraktiker som sker i ett laboratorium. La-
tour redogör för hur forskare skriver som en del av forskningspraktiker och 
ständigt använder anteckningsböcker (”notebooks”) (t.ex. Latour, 2005 s. 
134). Han menar att sådana olika anteckningsböcker kan vara det primära 
tillvägagångssättet för att bedriva forskning och kunskapsarbete. Det sam-
manfattas av Boyle, utifrån Latours Reassembling the Social (2005) i citatet 
nedan. 

(…) maintaining ongoing accounts helps extend practices that compose an 
object through the accounts of that object. In these writings, a series of exer-
cises, each notebook plays a role (…) Latour understands that it may be “dis-
appointing” that “grand questions of group formation, agency, metaphysics, 
and ontology” come down to nothing more than a sustained practice of using 
“tiny notebooks” (135). In stipulating that the notebooks be used through-
out the entire study, Latour makes a familiar case for understanding writing 
as an ongoing process and not something concerned only with a final product 
(Boyle, 2015 s. 210).  

På liknande sätt beskriver Fenwick och Edwards (2010) hur kunskap blir 
till genom till synes anspråkslösa objekt. Det kan handla om en kortare an-
teckning, eller om ett fotografi med en enstaka notering, såsom de beskriver 
nedan och på nästföljande sida.  

(…) the new knowledge became stabilized in rather humble objects: the in-
scription in a logbook comparing a soil sample to a Munsell code chart, a 
labelled photograph intended to demonstrate a phenomenon, or a published 
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scientific article. These mundane objects of knowledge can be shared, mobi-
lized, and basically stretched out across many associations to take on the 
power of exotic scientific knowledge (Fenwick & Edwards, 2010 s. 28).  

Utifrån dessa resonemang kan skrivandet och dess materialiteter utgöra de 
entiteter inom vilka människan kan utöva meningsskapande och kunskaps-
producerande praktiker. Skrivandet blir ett slags praktik som gör praktik: 
upprepat, förändrat, och svarande på något (Boyle, 2015 s. 216).  

Ett sätt att se skrivande som i det avseendet meningsskapande framhålls 
också av Prior (2006). Castello och Iñesta (2012) bygger vidare på Priors 
resonemang och menar att komplexiteten i akademiska genrer inbjuder till 
att överge den till synes platta konceptualiseringen av text som en tankens 
slutprodukt. Istället förespråkar de synen på text som ”artefakter i aktivi-
tet” (Prior, 2006), det vill säga centrala ”utrymmen” i vilka tanken kan 
artikuleras och genom vilka skribentens diskursiva identitet kan göras syn-
lig för läsaren (eller för en själv). Det innebär en syn på texter som semio-
tiska resurser och som en viss typ av medierande medel (Castello & Iñesta, 
2012 s. 181). I den hopsamling som formar uppsatsskrivandet bör alla tex-
ter som skrivs studeras som viktiga entiteter i den aktivitet som pågår, vilka 
i sin tur kan omvandlas till nya resurser i skrivandet. Texterna kan på lik-
nande sätt beskrivas i termer av att utgöra utrymmen där idéer och tankar 
kan luftas, vändas, vridas och omformas. Till slut kan de ge en ny mening, 
ett resultat eller en textprodukt, som kan bedömas och betygssättas (jfr 
Castello & Iñesta, 2012 s. 181). I resonemanget ligger ett avståndstagande 
från binära ståndpunkter såsom den mellan process och produkt. Istället 
betonas att processen och produkten representerar oskiljbara entiteter, vil-
ket ligger i linje med Williams (2014) resonemang om ”writing-as-gerund”, 
dvs. skrivandet som en pågående praktik och produkt.  

I avhandlingen intar jag ståndpunkten att uppsatsskrivandet utgör en be-
tydelsefull handling och en lärprocess. Det är en aktivitet som i någon mån 
begripliggör, eller skapar mening på något sätt. Jag genomför dock inte en 
empirisk studie av lärande. Lärande ses som en mer genomgripande föränd-
ring och förståelse av ett fenomen och det behandlas i sig inte som ett ana-
lytiskt begrepp i studien. Däremot är det viktigt att skrivandet kan fungera 
meningsskapande. Skrivandet utgör i det en potentiellt viktig del av en lär-
process. Meningsskapande definieras i det här avseendet som ett sätt att 
begripliggöra ett innehåll, där materialiserandet av tanken utgör en betydel-
sefull del. I detta meningsskapande ligger också en potential att verka kun-
skapsproducerande, något som Latour betonar. På olika sätt utgör texter, 



64 
 

SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 
 

hur anspråkslösa de än må vara, utrymmen i vilka uppsatsens slutliga inne-
håll bearbetas och tar form.  I avhandlingen kommer jag särskilt lyfta den 
betydelse som skrivandet och texten får som meningsskapande.  

4.4 Synen på skrivande i avhandlingen 
I kapitlet har jag presenterat det sociomateriella perspektiv som intas i av-
handlingen. Perspektivet anses kunna svara på flera av de begränsningar 
och utmaningar som skrivforskningen, som tidigare framför allt tagit ut-
gångspunkt i kognitiva eller sociala förklaringsmodeller, ställs inför. Jag ar-
gumenterar inte för att dessa perspektiv ska uteslutas ur skrivforskningen. 
Däremot menar jag att andra meningsfulla analyser behöver bli en mer ut-
talad del av skrivforskningstraditionen. Ett sociomateriellt perspektiv fram-
står som en särskilt relevant teori eller metodologi att mobilisera i relation 
till en komplex praktik, där användningen av teknik suddar ut gränserna 
mellan hemmet, universitetet, arbetet och fritiden. Skrivandet i sådana prak-
tiker kan inte studeras som uteslutande kognitiva fenomen, eller som enbart 
formade av sociala diskursgemenskaper. Det sociomateriella perspektivet 
uppmärksammar detaljerna som konstituerar sådana praktiker. Det kan 
även synliggöra rörigheten, oordningen och ambivalensen som, i det här 
fallet, anses vara en del av såväl det akademiska arbetet som uppsatsskri-
vandet.  

Sociomateriella analyser kan bidra till kunskap om vad skrivande innebär 
för studenter. Såväl de sociala som de kognitiva forskningstraditionerna tar 
vanligen utgångspunkt primärt i den mänskliga agensen. Olika objekt utgör 
i det tankesättet neutrala redskap som skribenterna styr och använder. Där-
med hamnar andra aktörer som kan inverka i skrivandet i skymundan. Jag 
lyfter i avhandlingen fram ett distribuerat aktörsskap, där såväl den mänsk-
liga som den icke-mänskliga agensen betonas. Däremot ses skrivandet, i av-
handlingen, som en handling där skribenten och därmed den mänskliga 
agensen är central. Skribenten har också en viktig roll i materialinsamlingen 
och i analysen. Det jag menar att det sociomateriella perspektivet bidrar 
med är att det lyfter fram också andra aktörer; materiella objekt, teknologi 
och olika platser, istället för att behandla dem som bakgrundsfaktorer. Ge-
nom ett sociomateriellt perspektiv betonas att det materiella har en verklig 
effekt på skrivprocesserna. Hur och i vilken grad olika entiteter kan inverka 
i studenternas skrivprocesser är en empirisk fråga.  

Det sociomateriella intresset i avhandlingen är inte enbart befogat utifrån 
argumentet att det saknas detaljerade beskrivningar av studenters skrivpro-
cesser med fokus på det materiella och det rumsligas betydelse. Det är också 
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viktigt utifrån argumentet att dessa skrivpraktiker är i ständig utveckling. 
De förhåller sig till olika samhälleliga förändringar som rör digitalisering 
och mobilitet i det som kallas för det digitala kunskapssamhället. Skriv-
forskningen behöver därför teorier och metodologier som kan möta sådana 
förändringar. Jag argumenterar för att materialitetens, platsens och krop-
pens relationer till skrivandet är något som behöver tas i beaktande inom 
skrivforskningen, såväl teoretiskt, metodologiskt som empiriskt. 
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5 Metod och material 
Jag har utifrån avhandlingens syfte och frågor, vilka berör studenters upp-
satsskrivande, använt vissa insamlings- och analysmetoder. I detta kapitel 
presenteras insamlingsmetoden, det material som ligger till grund för stu-
dien, tillvägagångssättet och de etiska överväganden jag fått göra. I avsnitt 
5.1 redogör jag för de metodologiska utmaningar som skrivprocessforsk-
ning behöver förhålla sig till och som fungerat som utgångspunkter vid ut-
formningen av studien. I avsnitt 5.2 följer en presentation av arbetssättet. 
Det tar utgångspunkt i mobil teknik som insamlingsverktyg och processlog-
gar (MTPL) som rapporteringsform och har utarbetats och prövats som ett 
svar på de metodologiska utmaningarna. I efterföljande avsnitt 5.3 presen-
teras avhandlingens urval, det vill säga de högskolor och studenter som del-
tar i studien. Därefter redogörs för tillvägagångssättet i avsnitt 5.4. Slutligen 
presenteras i avsnitt 5.5 de etiska överväganden som är aktuella i en studie 
av detta slag.  

5.1 Att studera skrivande – en utmaning 
Studiet av skrivprocesser inrymmer en rad svårigheter som forskaren behö-
ver hantera. En framträdande utmaning handlar om vad själva studieobjek-
tet skrivande utgörs av, vilka aktiviteter som kan sägas ingå i det och hur 
det kan förstås. Det är framför allt en relevant fråga i förhållande till det 
sociomateriella anslag som tidigare redogjorts för. Svårigheten att ringa in 
studieobjektet leder också till att det rent metodologiskt blir svårt att stu-
dera skrivande när det pågår. Dessa utmaningar kan vara en orsak till att 
studier av skrivprocesser, in situ, är relativt få till antalet (vilket påtalas av 
t.ex. Clayson, 2018; Gourlay & Oliver, 2018; Hart-Davidson, 2007; Prior, 
2004; Rule, 2013; Syverson, 1999). 

Prior menar att alla de aktiviteter som skribenter engagerar sig i när de 
ska skriva bör ligga till grund för studiet av skrivande (2004 s. 167). Där-
med bör forskningen inte begränsa sig till att studera skrivande i snäv be-
märkelse, det vill säga som enbart att forma ord på ett papper. Istället bör 
det framhållas att andra aktiviteter också kan ha stor påverkan på textpro-
duktionen. Prior och Shipka (2003) illustrerar i citatet nedan och på näst-
följande sida hur en sådan till synes perifer aktivitet, att ta hand om tvätten, 
får betydelse. 

As she empties the dryer, sorts and folds, reloads, her mind wanders a bit 
and she begins to recall things she wanted to do with the text, begins to think 
of new questions or ideas, things that she had not been recalling or thinking 
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of as she focused on the text when she was upstairs minutes before (Prior & 
Shipka, 2003 s. 180).  

Med detta synsätt kan skrivande bli till genom många olika aktiviteter, ge-
nom läsande, genom tal, observation, handling, görande, tänkande och kän-
nande. Skrivande bör därmed inte begränsas till formandet av bokstäver på 
en skärm eller på ett papper (Prior, 1998 s. xi).  

Rule (2013) riktar i sin studie, på liknande sätt, fokus mot de aktiviteter 
som för det direkta skrivandet (som formandet av bokstäver med penna 
eller genom tangentslag) kan framstå som irrelevanta. Sådana aktiviteter 
kan utgöras av dammsugning, stretchning, promenader och surfandet på 
sociala nätverk (jfr Leon & Pigg, 2011). Det är aktiviteter som enligt Rule 
kan spela stor roll för hur skrivandet blir till. I Randahls empiriska studie 
blir på liknande sätt aktiviteter som att gå ut med hunden, laga mat eller 
städa sitt rum betydelsefulla för hur skrivprocesserna hon studerar tar form 
(t.ex. 2014 s. 207). I de nämnda studierna betonas således att skrivaktivite-
terna kan vara av olika slag, och förstås av skribenter på olika sätt.  

Med den vida syn på skrivprocess som blir synlig här står skrivprocess-
forskaren inför en rad metodologiska utmaningar som kopplas till att skri-
vande kan bestå av nästan vad som helst. Den övergripande frågan blir där-
med hur studieobjektet skrivande ska avgränsas. Det är en fråga som såväl 
forskaren som deltagaren i en skrivstudie behöver förhålla sig till. Det gäller 
inte minst i den studie som presenteras här. Vad som får betydelse i skri-
vandet, som att fylla en tvättmaskin, är också något som blir mest uppen-
bart för skribenten själv. Skrivforskaren kan inte på förhand veta hur olika 
aktiviteter spelar in i skrivandet. Det rör till exempel frågan om andra män-
niskors, materialiteters och skrivteknologiers inverkan. Skrivande kan, uti-
från detta synsätt, inte bara studeras genom observationer. Skrivforsk-
ningen behöver också inbegripa mer subjektiva rapporteringsformer, gärna 
i kombination med mer objektiva sådana, som videofilmning eller regelrätta 
observationer.  

Ytterligare en utmaning, som betonas av Hart-Davidson, är att skrivande 
kan utvecklas på ett improviserat sätt, som ett svar på en retorisk situation, 
en viss social eller organisatorisk bakgrund eller i relation till den omgi-
vande miljön (2007 s. 156). Det improviserade utgör här ett metodologiskt 
problem för skrivforskaren eftersom det är svårt att planera för och genom-
föra datainsamling i improviserade situationer. Hart-Davidson påpekar 
också att skrivandet också kan ske under långa tidsperioder, särskilt om det 
utgörs av en omfattande uppgift. En utmaning för forskaren blir därmed att 
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administrera studier av långa skrivprocesser, som dessutom kan ske på im-
proviserade tider och platser.   

De svårigheter som presenterats ovan relaterar alla i någon mån till den 
(vida) syn på skrivande som den här avhandlingen utgår från. För den kog-
nitiva processforskningen är dessa utmaningar mindre uttalade. Skrivandet 
studeras ofta, åtminstone traditionellt, utanför sin kontext, i en laboratori-
emiljö utifrån fabricerade skrivuppgifter. Det leder till att de möjliga skriv-
aktiviteter som kan studeras blir färre. I kognitiva processtudier används 
den så kallade tänka högt metoden (t.ex. Flower & Hayes, 1981; Jääskelä-
inen, 2010). Det innebär att deltagaren under skrivandet berättar högt hur 
hen tänker. Det ger en fördel i att den subjektiva upplevelsen synliggörs 
specifikt kopplat till det skrivande som sker. Men det är också begränsande 
eftersom verbaliseringen i sig kan utgöra ett inslag som inte hör till det nor-
mala, och som därmed kan påverka skrivandet.19 Det dagliga skrivandet 
sker heller inte inom ramen för denna typ av kontrollerade miljöer. Därmed 
framhålls tre invändningar mot processtudier av detta slag: att studierna 
intar en avgränsad syn på studieobjektet i sig, att metoden riskerar att på-
verka studieobjektet och att det ofta är artificiella situationer som studeras.  

En teknisk utveckling som har berikat skrivprocessforskningen är pro-
gram för tangentnedslagsloggning. Sådana program, som Inputlog (t.ex. 
Leijten & Van Waes, 2013; Lindgren & Sullivan, 2019), kan generera data 
om hur skribenten använder olika digitala program och applikationer, 
såsom hemsidor och mejl, samt hur skribenter kan växla mellan olika digi-
tala aktiviteter. Tangentnedslagsprogram kan också kombineras med andra 
typer av insamlingsmetoder och kan då generera täta beskrivningar20 av hur 
skrivande går till. Programmen medför också begränsningar och möter inte 
riktigt de utmaningar som inledningsvis formuleras i det här avsnittet. 
Framför allt förutsätter programmen en snäv syn på skrivandet såsom tan-
gentnedslag på en dator och studierna har traditionellt tagit utgångspunkt i 
mer kognitivistiska synsätt. Långa skrivprocesser riskerar dessutom att ge 
en överväldigande datamängd, eftersom varje tangentslag räknas. Med en 

                                                      
19 Liknande invändningar kan givetvis vara aktuella för den metod som används i 
avhandlingen, om än inte i lika stor utsträckning.  
20 Med en tät beskrivning, eller en så kallad ”thick description” menar Geertz (1973 
s. 6) att forskaren inte enbart förlitar sig på en datatyp. Det ger en fylligare beskriv-
ning av det fenomen som studeras (också i t.ex. Hammersley, 2008). En tät beskriv-
ning kan nås genom att olika insamlingsmetoder och materialtyper trianguleras för 
att besvara undersökningens frågor.  
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syn på skrivande som en sociomateriell process framstår sammanfattnings-
vis den här typen av kognitiva processtudier som begränsade.  

Det finns inte en enskild insamlingsmetod som kan besvara alla de meto-
dologiska utmaningar som (den sociomateriella) skrivforskaren ställs inför. 
Rule (2013 s. 98–100) listar tre basala metodologiska principer som sådana 
studier bör ta utgångspunkt i. För det första framhäver hon det betydelse-
fulla i att fånga skrivandet genom multimodal data. Hon hävdar att det 
visuella framstår som det mest lovande sättet att skapa data om en materiell 
och rumslig process. Visuella metoder inbegriper videofilmning, fotografier 
och teckningar men också andra nya metoder: exempelvis studier av ögon-
rörelser i så kallad ”eye capture” (Anson & Schwegler, 2012)21 och skärm-
filmsmetoder (t.ex. Bhatt, 2014; Geisler & Slattery, 2007; Kirkpatrick & 
Klein, 2016). Det visuella möjliggör ett mer detaljerat fokus på skrivandets 
in situ praktiker. Fler forskare anser att det är en begränsning (som är van-
lig) att skrivforskningen traditionellt, i för stor utsträckning, förlitat sig på 
uteslutande skriftlig empiri (t.ex. McNely m.fl., 2013; Prior & Shipka, 
2003; Rule, 2018).  

Den andra principen menar Rule (2013 s. 99) innebär att forskaren bör 
kombinera mer subjektiva med mer neutrala data i studiet av skrivande. 
Mer subjektiva insamlingsformer genererar data där den deltagande skri-
bentens upplevelser, tankar och förhållningssätt är centrala. Insamlingsme-
toder kan i sådana fall utgöras av till exempel intervjuer och loggböcker. I 
mer neutrala data är det istället det observerbara skrivandet som studeras, 
exempelvis genom delade texter och skärmfilmer. Den tredje principen som 
framhålls av Rule förespråkar att forskaren bör omfamna det särskilda 
(”the particular”) och det småskaliga. Det innebär att detaljerna i en given 
scen eller i en situation uppmärksammas. Denna detaljerade bild av skri-
vande är svår att etablera retrospektivt med hjälp av intervjuer. Det kräver 
istället att forskaren själv följer skribenten genom den skrivprocess som stu-
deras eller genom deltagarens egen rapportering av skrivandet vid specifika 
tillfällen. De metodologiska principerna som presenteras av Rule (2013) syf-
tar till att ge en ökad förståelse för skrivandets konkreta och kroppsliga 
förlopp i tid och rum som Rule bedömer aldrig riktigt kan stabiliseras som 
abstrakta modeller (2013 s. 99).  

Den sociomateriella synen på skrivande kan i flera avseenden sägas ut-
mana skrivforskarens metoder. Det är utifrån denna syn på skrivande och 

                                                      
21 För svenska referenser om ögonrörelser se Johansson m.fl. (2010). 
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de utmaningar som formulerats ovan, som det MTPL-baserade22 arbetssät-
tet har utformats. I följande avsnitt redogörs för vad detta arbetssätt inne-
bär.  

5.2 Ett MTPL-baserat arbetssätt 
Ett MTPL-baserat arbetssätt används i avhandlingen för att generera och 
samla in data om studenters skrivprocesser. Metoden har utarbetats för att 
möjliggöra ett undersökande av skrivprocesser med utgångspunkt i ett so-
ciomateriellt perspektiv. I följande avsnitt presenteras insamlingsmetoden 
närmare. I avsnitt 5.2.1 introduceras den mobila tekniken genom vilken 
data primärt har producerats och delats. Denna genomgång följs, i avsnitt 
5.2.2, av en redogörelse för formen för rapportering, vilken här har kallats 
för processloggar. I avsnitt 5.2.3 presenteras den nätbaserade tjänst (appli-
kation) som i första hand använts för insamlande av data. Slutligen redovi-
sas i avsnitt 5.2.4–5.2.6 de olika insamlingsmetoder som ses som inbegripna 
i, eller komplementära till, ett MTPL-baserat arbetssätt.  

5.2.1 Mobil teknik 
Mobil teknik avser i studien mobiltelefoner (vanligen s.k. ”smarta telefo-
ner”), surfplattor och bärbara datorer. Den mobila tekniken möjliggör att 
deltagarna i studien kan samla, dela och lagra data om sitt skrivande. En 
poäng med att jag refererar till mobil teknik är att den ska vara portabel, 
vilket innebär att den är möjlig att ta med till de olika platser där studen-
terna befinner sig. Studenterna kan också rapportera genom stationär tek-
nik, som en stationär dator, men det är ovanligare att studenterna själva 
använder sådan. I studien är det framför allt mobiltelefonen, men i undan-
tagsfall också i kombination med iPads eller bärbara datorer, som utgjort 
den teknik genom vilken studenterna rapporterat sina processloggar. 

Idag nyttjas mobil teknik i någon form av ett ökande antal människor i 
samhället. En av fördelarna med tekniken är därmed att den är tillgänglig. 
I Sverige har de flesta studenter tillgång till den, framför allt i form av mo-
biltelefoner. Undersökningen ”Svenskarna och Internet”23 (Internetstiftel-
sen i Sverige, 2018) redogör för att det dagliga internetsurfandet i mobilen 
                                                      
22 Förkortningen MTPL står för mobil teknik och processloggar.  
23 I Sverige genomförs den årliga undersökningen Svenskarna och Internet vilken 
redogör för svenskarnas internetvanor.  
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håller sig på nivåer mellan 88–96 procent i befolkningen mellan 12 och 55 
år (2018 s. 13). Det är därmed rimligt att anta att deltagarna i studien har 
en mobiltelefon som de ofta använder. Risken att vissa studenter exkluderas 
i studien på grund av avsaknad av egen mobiltelefon anses som liten.  

Forskning med mobiltelefonen som insamlingsverktyg blir alltmer vanligt 
förekommande. Beddall-Hill, Jabbar och Al Shehri (2011) undersöker hur 
mobil teknik kan användas som forskningsverktyg i en utbildningsveten-
skaplig kontext. I studien drar de slutsatsen att bruket av mobiltelefoner 
kan möjliggöra för forskare att enklare kunna hantera och samla in en ny 
typ av data, exempelvis att följa deltagare som befinner sig i rörelse (2011 
s. 86). Lachmann m.fl. (2013) är svenska forskare som redogör för möjlig-
heterna med mobil teknik för att genomföra enkätundersökningar. De me-
nar att deltagarna, genom att använda mobiltelefonen, inte behöver gene-
ralisera om sina upplevelser retrospektivt. Istället kan de besvara enkätfrå-
gor kopplat direkt till den aktivitet som undersöks. Lachmann m.fl. (2013) 
ser den mobila tekniken som lovande men de betonar också flera möjliga 
etiska risker vid sådana studier.  

Pigg m.fl. (2014) utnyttjar mobiltelefonens möjligheter att fånga in situ 
praktiker av skrivande. I deras studie skickas sms med en prompt till delta-
garna om att svara på specifika frågor vid specifika tidpunkter under dagen 
(2014 s. 31). På detta sätt kan de samla data om vad skribenter säger att de 
gör vid ett specifikt tillfälle. En liknande studie genomförs av Jones och He-
aling (2010). De undersöker hur studenter upprättar studieplatser i relation 
till mobil och nätbaserad teknologi. Också för Gourlay och Oliver (t.ex. 
2016a) är den mobila tekniken central för datainsamlingen. De har delat ut 
surfplattor (iPads eller motsvarande) genom vilka deltagande studenter om-
betts att dokumentera sina dagliga praktiker och interaktioner med text och 
teknik (2016a s. 302).  

Genom användningen av mobil teknik ges deltagaren möjlighet att själv 
rapportera om sitt skrivande när det skrivandet sker. Studenterna kan, ef-
tersom de ofta bär med sig en mobiltelefon, rapportera om sina skrivpro-
cesser vid såväl improviserat skrivande som vid skrivande relaterat till pla-
nerade tider och platser. Dessutom ger den mobila tekniken möjligheter till 
multimodal rapportering om skrivande. Genom mobiltelefonen kan skri-
benten ombes att fota delar av sin skrivprocess, vilket öppnar upp för nya 
sätt att studera skrivande. Det besvarar Rules (2013, 2018), och Gourlay 
och Olivers (t.ex. 2018) önskan om mer multimodala datatyper i skrivforsk-
ningen.  
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5.2.2 Digitala processloggar 
Den digitala processloggen utgörs i studien av skriftliga dagboksliknande 
anteckningar som behandlar skrivandet vid det tillfälle när skrivandet sker, 
eller i anslutning till det. De utgörs också av fotografier över skrivplatser, 
detaljer på skrivplatsen eller av andra motiv som deltagarna finner rele-
vanta. Processloggarna rapporteras genom en applikation i studenternas 
mobiltelefon och i vissa fall i kombination med annan digital teknik som 
studenterna finner lämplig. Processloggar som rapporteringsform tar ut-
gångspunkt i Priors beskrivning av “process logs” (2004), i Hart-Davidsons 
användning av “time-use diaries” (2007), i Rules (2013, 2018) användning 
av multimodala fallstudier samt i Gourlay och Olivers (2016a, 2018) defi-
nition av multimodala, longitudinella, dagböcker. Rapporteringsformen har 
också använts på liknande sätt av Nelson (1993) och Roderick (2019). I 
avhandlingen har jag valt benämningen processloggar. Metoden är dock 
baserad på hur rapporteringsformen använts av alla de skrivforskare som 
presenterats ovan (se också Hort, 2017).  

Processloggar innebär enligt Prior (2004) att forskaren ber deltagare att 
“keep a log on a daily basis (or so many times a week) of the activities that 
they engage in and their thoughts on the writing process” (2004 s. 185). 
Han argumenterar för att processloggar är viktiga för skrivforskningen, 
bland annat eftersom de kan sägas visa på nyckelpunkter i ”the history of 
the text” (2004 s. 187). Det kan i sin tur fungera som underlag i en intervju. 
På liknande sätt beskriver Gourlay och Oliver (t.ex. 2016a) multimodala 
longitudinella dagböcker. Den empiri som processloggen, eller dagboken 
genererar, kan sedan fungera som underlag för en efterföljande intervju, vil-
ket innebär att deltagaren kan bidra med tolkning och analys av det insam-
lade materialet (t.ex. Gourlay & Oliver, 2016a s. 304).  

Hart-Davidson (2007) betonar att användandet av det han kallar ”time 
use diaries” (fortsättningsvis processlogg) kan skapa data som annars är 
svår att komma åt. Det är viktigt eftersom varje moment och varje plats kan 
ha betydelse för skrivandet. Processloggen öppnar upp för att skribenten 
själv kan betydelsegöra sådana moment och platser. Den har på detta sätt 
mycket gemensamt med en dagbok, d.v.s. en genre för rapport och självre-
flektion. Processloggens fördel kan sägas vara att den ger förstahandsinfor-
mation om en aktivitet som annars är “typically too complex, too spread 
out in time or space, too internal to an individual, or too minutely detailed 
for a third-person perspective to capture effectively” (Hart-Davidson, 2007 
s. 157–158). Den ger också möjligheter till detaljerade redogörelser samt 
omfattande och longitudinella studier i multipla kontexter. 
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Det MTPL-baserade arbetssättet ger, genom processloggen, tillfälle för 
forskaren att upprätthålla en kontinuerlig dialog med den deltagande skri-
benten i form av en digital, samtidig intervju. Forskaren kan be skribenten 
att vara mer utförlig, eller att inte glömma bort att rapportera vid vissa till-
fällen eller om vissa aspekter. Möjligheterna till kontinuerlig dialog mellan 
deltagaren och forskaren är något som är viktigt att betona i relation till 
frågan om vad själva studieobjektet i sig utgörs av. Frågan om vad skrivan-
det är och blir för deltagarna är något som kan förhandlas genom denna 
kontinuerliga dialog. Rapporteringsformen blir, i linje med det, i hög ut-
sträckning individuell för varje deltagare. Därmed är den subjektiv, vilket 
utgör såväl en fördel som en begränsning i studien. Loggarna bör därför 
kompletteras med andra, om möjligt mer objektiva, insamlingsmetoder. En 
faktor som också behöver tas i beaktande, i relation till resonemanget ovan, 
är att metoden oundvikligt påverkar deltagarna. Detta diskuterar jag ytter-
ligare i en metodologisk reflektion i det avslutande kapitel 10, avsnitt 10.6.  

I studien rapporteras processloggarna genom mobil teknik. Jag har tidi-
gare nämnt att denna teknik ger nya och utvidgade möjligheter för hur pro-
cessloggen kan utformas. I såväl Priors (2004) som Hart-Davidsons (2007) 
beskrivning står den skriftliga rapporteringen i centrum. Rule (2013) samt 
Gourlay och Oliver (2016a, 2018) intar ett mer tydligt fokus på multimo-
dala rapporteringsformer. Deras metoder är snarlika varandras och deras 
studier är båda etnografiskt inspirerade. De involverar serier av intervjuer 
med deltagare som har tillfrågats om att på olika sätt dokumentera sina 
praktiker över tid. Medan Rule fokuserar på detaljerade sekvenser, genom 
videofilmning, är Gourlays och Olivers studie inriktad mer allmänt mot stu-
denternas användning av digital teknik. Även om deras metoder uppvisar 
stora likheter med min, skiljer sig studieobjekten åt. De fokuserar inte på 
specifika skrivuppgifter och studerar därmed inte sammanhållna skrivpro-
cesser. Jag vill dock i likhet med såväl Rule som Gourlay och Oliver inklu-
dera mer multimodala datatyper för att studera skrivande. Den skriftliga 
rapporten utgör fortfarande en stor del, men den kompletteras i processla-
gen med foton. Skapandet av en processlogg på detta sätt möjliggörs genom 
bruket av mobiltelefonen som skrivforskningsverktyg.  

5.2.3 Tjänsten Evernote 
Den digitala processloggen har primärt skapats och delats genom anteck-
nings-, dokumentlagrings- och delningstjänsten Evernote. Tjänsten består 
av en webbaserad arbetsyta som kan användas från de flesta digitala en-
heter. Användare kan använda en gratisversion, vilken har begränsade 
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funktioner, eller prenumerationsvarianten som innebär en månatlig kost-
nad. Applikationen är kopplad till användarens epost-konto. Genom Ever-
note ges möjligheter att skapa och dela anteckningar, fotografier, doku-
ment, filmer och teckningar till andra användare. Det finns också möjlighet 
att spela in ljud.24 I studien är det framför allt Evernote som har använts för 
att rapportera processloggar. Nio av de elva uppsatsprocesserna har doku-
menterats genom applikationen.25 Deltagarna har fått registrera ett konto 
(om de inte redan haft ett) genom sin mejladress och har sedan upprättat 
kontakt med mitt konto i en så kallad Workchat, i vilken deras processlog-
gar har delats. I figur 1 ges exempel på tre deltagares processloggar i Ever-
note.  Utseendet är till stor del liknande också för deltagarna men kan vari-
era beroende på vilken teknik de använder. 

Det bör betonas att kontot i Evernote är studentens privata. Det är således 
studenten som har rätt att bestämma över information på kontot (vilket får 

                                                      
24 För mer information om tjänsten se www.evernote.se 
25 Applikationerna Mental Note, Instagram och Whatsapp! har i liten utsträckning 
prövats och använts eftersom några av deltagarna känt sig mer bekanta med deras 
utseende och funktioner. I den genomförda pilotstudien har Mental Note, Instagram 
och Evernote prövats. Överlag behöver applikationen innefatta möjligheter att dela 
skriven text och foto för att kunna fungera i studien. 

Figur 1. Processloggar från tre deltagare, forskarens vy. 
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betydelse för det etiska resonemang som presenteras i avsnitt 5.5). Studen-
terna har vidare nästan uteslutande använt gratisversionen av Evernote.26 
Den data som har delats har av mig förts över till ett worddokument om 
möjligt. Övrig media (vilken figurerar i enstaka fall) har sparats ner på da-
torn (det gäller film och ljudfiler). 

Mobil teknik och processloggar underlättar framför allt i skapandet av 
olika multimodala datatyper som fotografier. Givetvis kan studenterna 
också fotografera med en kamera men det förfarandet blir inte lika enkelt. 
Det blir inte heller en lika integrerad del av processloggen som nu blir fallet. 
Den mobila tekniken blir därmed viktig för att kunna skapa och samla in 
empiri.  

5.2.4 Insamling av text 
En viktig datatyp, som inte processloggarna lämpar sig för att systematiskt 
samla in, är de texter som studenterna skriver under uppsatsprocessen. Stu-
denterna har därför uppmanats att dela såväl sina uppsatsutkast som de 
andra texter (digitala som analoga) som de skriver som en del av uppsats-
arbetet. Dessa texter har de ombetts dela kontinuerligt under skrivproces-
sen, gärna i anslutning till varje skrivtillfälle. På så vis blir det möjligt att 
undersöka vilka texter studenterna skriver och vad som faktiskt blir text 
under uppsatsprocessen.  

Studenterna har valt att dela sina texter på olika sätt. Randahl (2014) 
använder i sin studie molntjänsten Google Drive (inkluderande ordbehand-
lingstjänsten Google Docs) för att få tillgång till texterna som hennes delta-
gare skriver men också för att kunna använda sig av och studera den änd-
ringshistorik som där finns tillgänglig. På detta sätt kan hon studera de del-
tagande skribenternas olika redigeringsstrategier (Randahl, 2014 s. 47). I 
denna studie är det istället viktigt att deltagarna själva får avgöra vilka ord-
behandlingsprogram de vill använda och därmed också hur de vill dela sina 
texter. Utifrån ett sociomateriellt perspektiv är det viktigt att så gott det går 
undersöka studenternas egen mobilisering av skrivteknologier och ordbe-
handlingsprogram.  

De digitala texterna har därför delats med mig på olika sätt. I de flesta 
fall har delningen skett genom olika molntjänster (primärt Google Drive) 
som studenterna själva använder sig av men i vissa fall har texterna mejlats 

26 Två deltagare har fått övergå till prenumerationsversionen då deras data har varit 
för omfattande för att rymmas inom gratisversionen. Denna utgift har betalats av 
mig. 
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till mig. Molntjänster har i de förekomna fallen inte använts i den delta-
gande skribentens skrivprocess (se tabell 4 för respektive students delnings-
förfarande). Mitt önskemål har varit att en delning av text ska ske vid varje 
sammanhållet skrivtillfälle, men beroende på hur mycket studenterna har 
skrivit vid olika tillfällen har texter delats olika ofta. När det gäller studen-
terna som har delat text via molntjänster har jag som forskare själv laddat 
ner texterna. Det har jag gjort när studenterna angett att de har arbetat med 
texterna och när de gett mig tillträde att ladda ner dem. Detta förfarande 
har dock varit mer fritt än när studenten själv mejlat texter till mig. Alla 
texter som på olika sätt delats under processen har sparats på en server och 
namngetts med tid och datum. Delningen av texter har, trots försök att sys-
tematisera, utgjort en stor utmaning och en metodologisk begränsning i ge-
nomförandet av analysen. Studenterna kan helt enkelt ha delat, och visat 
mig text, utifrån olika logiker. Trots detta har jag valt att förhålla mig öppet 
också till textdelningen, istället för att tydligare styra delningsförfarandet. 
En annan svårighet är att vissa studenter skriver texter som inte sparas, som 
noteringar i Fästisen. Dessa blir endast åtkomliga genom skärmfilmer. 
Överlag leder textdelningen till utmaningar i analysen, vilka jag återkom-
mer till i resultatkapitlen och diskuterar mer ingående i slutkapitlets avsnitt 
10.6.   

Papperstexter har i den mån det varit möjligt också samlats in. I enstaka 
fall har detta skett genom delning av fotografier av anteckningarna i pro-
cessloggen. I dessa fall har det gällt studenter som har skrivit mer sporadiska 
anteckningar. De studenter som har behövt dela omfattande analoga an-
teckningar har samlat in och tillhandahållit dessa i sin helhet efter att upp-
satskursen avslutats (så långt det varit möjligt). I ett fall har studenten lånat 
ut sitt anteckningsblock och låtit mig kopiera innehållet. De analoga an-
teckningarna har sparats i mappar och har märkts med namn och datu-
mangivelse (i de fall där datum har kunnat säkerställas genom information 
i processlogg eller genom anteckningen i sig). Flera anteckningar, såsom 
post it-lappar, har varit flyktiga i sin karaktär. Därmed har det bedömts 
som alltför komplicerat att, på ett ordnat sätt, samla in och systematisera 
dem i sin helhet.  

5.2.5 Skärmfilmer 
Skärmfilmer har utgjort ett kompletterande material i några av de studerade 
skrivprocesserna. Skärmfilmning innebär att ett mjukvaruprogram i datorn, 
alternativt en webbaserad tjänst, spelar in det som sker på skärmen under 
tiden inspelningen pågår. Den ökade användningen av skärmfilmsteknik 
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har lett till att mjukvaruprogram för skärmfilmning har blivit allt vanligare 
även i enklare bärbara datorer (Seror, 2013). Därmed har det blivit lättare 
för skrivforskare att använda sig av skärmfilmsmjukvara för insamling av 
data. Skärmfilmer är en datatyp som tidigare använts i skrivprocessforsk-
ningen, och som antagligen kommer att användas i allt större omfattning 
(t.ex. Asselin & Moayeri, 2010; Bailey & Whiters, 2018; Bhatt, 2014; 
Bhatt, de Roock & Adams, 2015; Geisler & Slattery, 2007; Kirkpatrick & 
Klein, 2016; Seror, 2013; Swarts, 2004; Takayoshi, 2015).  

Geisler och Slattery (2007) beskriver skärmfilmer som en lovande metod 
för att fånga de “moment-by-moment operations that comprise writing in 
digital environments” (2007 s. 186). De beskriver hur skärmfilmning kan 
ge möjligheter att spara användares skärmaktiviteter i form av en digital 
video. Filmningen kan startas av skribenten själv och kan fortlöpa i bak-
grunden medan skribenten fokuserar på andra saker i den digitala miljön. 
Därmed behöver inte forskaren vara på plats för att rigga en kamera, vilket 
underlättar insamlandet av empiri (t.ex. Asselin & Moayeri, 2010). Geisler 
och Slattery (2007) redovisar exempel på vilka bidrag skärmfilmer kan ge 
skrivforskningen. Särskilt för de fram att metoden kan visa hur skribenter 
inom det digitala rummet växlar mellan olika aktiviteter som att skriva mejl, 
att surfa på internet eller att skriva in något i kalendern. På detta sätt hävdar 
de att skribenter skapar en form av ”textualisation of self” (2007 s. 187), 
vilken skärmfilmningen kan fånga. De ger också exempel på en studie där 
en skribent använder multipla texter i skrivprocessen. I det fallet framhåller 
de betydelsen av ”textual cordination” vilken också blir möjlig att studera 
genom skärmfilmning. Skärmfilmer har också använts, som hos Swarts 
(2004), för att få skribenterna själva att reflektera kring olika beslut som 
tas under skrivprocessen.  

Geisler och Slattery (2007) sätter skärmfilmning som metod i relation till 
den kognitiva processforskningens tänka högt protokoll. Skärmfilmning på-
verkar, menar de, inte skrivprocessen på samma sätt eftersom studenten inte 
behöver verbalisera sitt skrivande. Samtidigt fångas en rad olika aspekter 
av det digitala rummet, som den spatiala layouten. Det ger en mer varierad 
typ av data än om forskaren enbart använder tangentnedslagsprogram (t.ex. 
InputLog). Skärmfilmer ses i de avseendena som en lovande metod för att 
fånga olika aspekter av det digitala skrivandet. Noteras bör dock att skärm-
filmer uteslutande rör den digitala skrivprocessen. Genom denna datatyp 
fångas alltså inte rumsliga eller kroppsliga aspekter av skrivande.  
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Inom ramen för avhandlingen har skärmfilmer setts som ett komplette-
rande material för de studenter som har haft möjligheter att med sin utrust-
ning spela in skärmfilm. Skärmfilmen i sig är utmanande när det kommer 
till etiska frågor, vilket bör tas i beaktande. Det utgör en inkräktande in-
samlingsmetod och flera studenter har valt att avstå från denna empiriin-
samling av detta skäl. Det bör betonas att det är studenterna själva som 
avgjort vilka tillfällen de kan tänkas filma skärmen. Skärmfilmerna utgör 
därmed ingalunda ett heltäckande material som visar hela skrivprocesser. 
Inte heller visar de slumpvis utvalda tillfällen av skrivandet. Delningsförfa-
rande och andra praktiska aspekter kan spela in i hur studenterna har kun-
nat filma sin skärm. Skärmfilmerna ses trots det som betydelsefulla bidrag 
till utforskandet av studenternas skrivprocesser.  

5.2.6 Intervjuer 
Den insamlade empirin har kompletterats med efterföljande, semi-struktu-
rerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014; Patton, 2002). Intervjuerna 
har skett ansikte mot ansikte, i motsats till den dialog som upprättats kon-
tinuerligt genom processloggen. I de avslutande intervjuerna har jag utgått 
från några på förhand givna frågor, även om samtalen i stort sett varit 
ganska fria (Intervjumall i bilaga 1). Flertalet av de studier om skrivprocess 
som tidigare presenterats använder intervjun som en delmetod (t.ex. 
Gourlay & Oliver 2018; Pigg 2014; Pigg m.fl., 2014; Prior & Shipka, 2003; 
Roozen, 2010; Rule, 2013), oftast i form av en så kallad ”intervju plus”. 
Enligt Gourlay och Oliver innebär det att diskussionen grundas på de texter 
som deltagaren själv skapat och samlat in under skrivandet (2016a s. 293). 
Det är till stor del en sådan intervjumetod som använts i denna studie. Syftet 
med intervjuerna har varit att ge skribenten möjligheter att fördjupa och 
diskutera den bild av skrivprocesserna som framkommit under den konti-
nuerliga rapporteringen.  

Intervjuer kan innebära vissa nackdelar i och med att de är retrospektiva. 
De återger alltså inte ett skrivande som sker här och nu. Prior och Shipka 
(2003) anger i citatet nedan att intervjuer inte i full utsträckning kan återge 
detaljerna i skrivprocesser. 

These retrospective accounts do not provide the kind of grounded detail 
available through close observation of in situ practices. We cannot, for ex-
ample, know how well or how fully these accounts of writing would match 
up with a videotaped record of the process (Prior & Shipka, 2003 s. 186, 
kursiv i original). 
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Liknande resonemang återfinns hos Pigg m.fl. (2014), Roozen (2010) och 
Wyche (2009). Hart-Davidson (2007) menar att även om intervjun är en 
viktig metod, så är den begränsad i och med att den enbart kan handla om 
de aspekter av skrivandet som informanten kommer ihåg efter en viss tid. 
Skrivande som flyter på problemfritt, betonar han, uppmärksammas vanli-
gen inte av skribenten (2007 s. 159). Intervjuer har dock en fördel i och med 
att den som intervjuas kan återkoppla till flera års erfarenheter, något som 
inte blir synligt i en mer direkt observation. Intervjuerna möjliggör därmed 
ett utvidgat fokus som inte bara riktas mot skrivandet här och nu utan också 
mot större tidslinjer.27 Intervjun ses för avhandlingen således som en viktig 
datainsamlingsmetod eftersom den kan ge studenten möjligheter att för-
djupa och reflektera över den bild av skrivprocessen som framträtt i det 
övriga materialet.  

5.3 Urval 
Deltagarunderlaget utgörs i första hand av lärarstudenter. Lärarutbild-
ningen står i fokus i studien, även om mina resultat inte säger något specifikt 
om lärarutbildningen i sig, eller jämför den på något sätt med annan utbild-
ning. Sex studenter har läst lärarutbildningen som inriktas mot årskurs F-3. 
Två studenter har läst ämneslärarutbildning med inriktning gymnasiet. En 
student har läst en kandidatkurs i antropologi. Nio uppsatser skrivs inom 
humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Sex av dessa uppsatser har 
en didaktisk inriktning. Två uppsatser riktas mot naturvetenskapens didak-
tik.   

Urvalet ska ses i relation till att studien i stort kan beskrivas som utfors-
kande. Därför har jag inte valt att studera olika lärarutbildningarnas karak-
tär (i relation till skrivande) eller skrivande i relation till studenternas bak-
grund eller studieerfarenhet. Till det kommer att studien har krävt mycket 
arbete av studenterna under en kurs som ofta upplevs som svår och samti-
digt betydelsefull. Det leder till att studenter generellt har ställt sig tvek-
samma till att delta i studien. I ljuset av studiens explorativa karaktär, samt 
svårigheterna att få studenter att delta, har det inte varit relevant eller möj-
ligt att på förhand upprätta tydliga urvalskriterier. När det gäller val av 
studenter och högskolor har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Högskolor 
och studentgrupper har helt enkelt valts ut på basis av att jag som forskare 
har haft tillgång till de här grupperna. Det är ett urval som enligt 

27 Detta gäller också för processloggen, vilken utöver att utgöra en form av dagbok 
också kan sägas innefatta digitalt intervjumaterial.  
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Denscombe (2014) är tillämpningsbart i mindre, kvalitativa studier med be-
gränsad budget. Svårigheter att rekrytera studenter har varit avgörande för 
hur urvalet gått till. Det har således baserats på att de som tackat ja är de 
som deltar.  

Inför vårterminen 2016 tillfrågades studenter vid högskola A och högs-
kola B under en föreläsning respektive ett seminarium om de ville delta i 
studien. En informationslapp delades ut till studenterna (se bilaga 2) där 
information om vad deltagandet innebar samt mina kontaktuppgifter fanns 
återgivna. Här fanns också information om att studenterna erbjöds biobil-
jetter eller matkuponger vid deltagande. Intresserade studenter skrev upp 
sitt namn och sin mejl-adress på en intresselista. Därefter upprättades per-
sonlig kontakt med var och en av studenterna genom mejl. Av de tio stu-
denter som anmälde intresse på högskola A valde fem slutligen att delta i 
studien. Två av studenterna deltar i både den första och andra uppsatskur-
sen. Ytterligare en student deltar under den andra uppsatskursen på hösten. 
Han missade informationstillfället under våren men delgavs information om 
deltagande i kursen av sina kurskamrater och valde därefter att delta under 
höstens uppsatsskrivande. Enbart två studenter anmälde intresse vid högs-
kola B. De valde också att vara med i studien. Genom kontakter har en 
student i antropologi tillfrågats om deltagande i studien. Hon deltog inled-
ningsvis i pilotstudien och tackade även ja till att delta i den stora studien. 
Denna empiri har behandlats likvärdigt som de övrigas, även om det finns 
skillnader när det kommer till uppsatsämne och kursens och utbildningens 
struktur. En viktig skillnad är att den här studenten har genomfört sin em-
piriinsamling som en del av en tidigare kurs.  

Totalt ingår sammanfattningsvis nio studenter i studien. Urvalet är ett 
sådant som gör att det i materialet inte går att göra jämförelser baserat på 
någon form av representativet. Det som urvalet däremot ger är att det som 
studeras i avhandlingen är hur studenter med relativt god självkänsla inför 
uppsatsskrivandet klarar av det arbetet. Därmed skildrar avhandlingen pri-
märt framgångsrika strategier.28 Det vore givetvis värdefullt för forskningen 
om även uppsatsprocesser som inte faller lika väl ut kunde studeras. Det 
kräver dock att man lyckas fånga upp och engagera studenter med sämre 
självförtroende och förmåga. De etiska dilemman som kan uppstå i studier 
av sådant slag är också troligen svårare att hantera. I nedanstående avsnitt 

28 Jfr Randahls (2014) studie av elevers skrivande på gymnasiet. 
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5.3.1 introduceras de aktuella högskolorna och uppsatskurserna som stu-
denterna läser vid. Detta följs i avsnitt 5.3.2 av en närmare presentation av 
de deltagande skribenterna.  

5.3.1 Högskolor och uppsatskurser 
Den primära empirin har samlats in vid högskola A i en större stad i Sverige. 
Sex studenter har deltagit från denna högskola under sin sjunde respektive 
åttonde termin på lärarprogrammet inriktning mot grundskola F-3. Inom 
utbildningen på denna högskola skriver studenterna två uppsatser om 15 
högskolepoäng vardera. Under våren löper uppsatskursen från februari till 
slutet av april. Under hösten löper uppsatskursen från oktober till början av 
december. Vidare har två studenter som läst till gymnasielärare vid högskola 
B, i en mindre stad i Sverige, deltagit i samband med sitt uppsatsskrivande 
under vårterminen 2016. Även vid gymnasielärarutbildningen vid högskola 
B skrivs två uppsatser om 15 högskolepoäng vardera. Gymnasielärarstu-
denterna deltar båda under sin första uppsatskurs som löper från april till 
juni. Ytterligare en student har följts under våren 2016. Studenten har läst 
kandidatkursen i antropologi vid högskola C i en större stad i Sverige. Kur-
sen löper från mars till slutet av maj och motsvaras av 15 högskolepoäng. 
Studenten har skrivit en motsvarande B-uppsats tidigare under utbild-
ningen. De olika högskolor och utbildningar som följts inom ramen för stu-
dien redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 1. Högskolor och deltagande skribenter. 

I studien är det vidare inte uppsatskursen, handledningen eller dess organi-
sering som står i fokus. Däremot utgör det en viktig inramning för studen-

Vår 2016 Höst 2016 Vår 2016 Vår 2016 
Högskola A Högskola A Högskola B Högskola C 
Lärarprogrammet, 
F-3

Lärarprogrammet, 
F-3

Lärarprogrammet 
Gy 

Antropologi 

Termin 7 Termin 8 Termin 8 Termin 3 
5 studenter 3 studenter 2 studenter 1 student 
2 män 
3 kvinnor 

2 män 
1 kvinna 

1 kvinna 
1 man 

1 kvinna 

Totalt antal uppsatsprocesser: 11 (9 studenter) 



82 
 

SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 
 

ternas arbete med uppsatsen. Uppsatsprocesserna på de tre olika högsko-
lorna är relativt likartade29 men en del mindre lokala variationer förekom-
mer, framför allt i relation till den förberedande text (PM) som utgör del 
av, eller förberedelse inför, uppsatskursen. Vid högskola A skrivs PM-texten 
inledningsvis som en del av uppsatskursen och presenteras vid ett semi-
narium. Vid högskola B och C har en PM-text redan författats under en 
tidigare kurs.  

Uppsatskurserna är generellt uppbyggda så att studenterna inledningsvis 
skickar in önskemål kring ämnesval (i antropologistudentens fall är ämnet 
beroende av det tidigare genomförda praktikarbetet). Därefter tilldelas stu-
denten handledare utifrån sitt ämnesval. Handledningstiden är individuellt 
utformad men studenten har rätt att träffa sin handledare vid minst två till-
fällen under processen (men ramarna för detta framstår generellt som 
ganska oklara). Inledningsvis formuleras (för de flesta studenter) ett PM 
som ska ligga som grund för uppsatsen. Studenterna förväntas lämna in text 
till två obligatoriska seminarietillfällen. Vid dessa tillfällen läser seminarie-
deltagarna texten och ger kommentarer. Framför allt kommenterar läraren 
texten. Läraren kan vara kursens examinator eller studentens handledare 
(men då är examinatorn en annan). Under uppsatsprocessen förekommer 
en del frivilliga moment. Det kan handla om ett informationssökningstill-
fälle som vanligen tillhandahålls av biblioteken på högskolorna. Språkverk-
städer kan ge hjälp med språkgranskning men de åtar sig ett begränsat antal 
sidor från en student. Språkverkstaden måste aktivt uppsökas av studenten 
själv. 

Vidare delas en rad informationstexter ut av högskolan som en del av 
uppsatskursen. Dessa presenteras i tabellen på nästföljande sida men utgör 
inte primär empiri i avhandlingen. Texterna som presenteras här är de som 
studenterna anser har delats ut till dem under kursens gång och behöver inte 
nödvändigtvis utgöra alla ramdokument för kursen som helhet.  

 
 
 
 

                                                      
29 Givetvis skiljer sig antropologistudenten från de övriga i och med att ämnet inte 
präglas av den heterogenitet som återfinns på lärarutbildningen. Hon har inte heller 
läst en lika lång utbildning vid tillfället för uppsatsskrivandet. Själva uppsatskurser-
nas utformning är ändå likartad, med skillnaden att empiriinsamlingen för denna 
student skett under en tidigare kurs. 
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Tabell 2. Informationstexter från högskolan. 

 
Det är viktigt att betona att lärarstudenter med inriktning mot F-3 måste 
skriva en didaktisk uppsats inom något av de ämnen som erbjuds inom ra-
men för utbildningen (på högskola A är dessa ämnen svenska, svenska som 
andraspråk, matematik, samhällskunskap och NO-ämnen). De studenter 
som studerar på högskola B och som läser till gymnasielärare har inte en 
lika tydlig didaktisk inriktning på uppsatsen. De skriver istället uppsatser 
som är relevanta för det ämne de har valt (och som utgör ett av deras två 
kommande undervisningsämnen).30 

5.3.2 Presentation av de individuella skribenterna 
Studien innefattar som nämnts nio studenter. Av dessa har två studenter 
deltagit under båda sina uppsatskurser (vår och höst 2016). Det leder till 
att 11 uppsatsprocesser utgör grunden för analysen. Uppsatserna som stu-
denterna skriver är mellan 30-60 sidor långa (mellan 9000 och 17000 ord).  
Deltagarna presenteras närmare i nedanstående tabell och efterföljande 
text. 
  

                                                      30 På vissa högskolor krävs didaktisk vinkel även för gymnasielärarstudenterna, men 
det gäller alltså inte vid högskola B vid tidpunkten för den här materialinsamlingen 
och i det specifika ämnet.  

Högskola A Högskola B Högskola C 
Blankett Ämnesval 
Kursplan 
Studiemanual 
Uppsatsmall 
Studiemanual 
(hösttermin) 
Seminarieuppgifter 
(hösttermin) 

Information: Att skriv uppsats i historia  
Studieguide/kursöversikt  

Instruktion: Att skriva kandidatuppsats  
Examens- och betygskriterier  
Exempeluppsats 
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Tabell 3. Deltagande studenter. 

Eli 
Eli är en av två studenter som deltagit i undersökningen vid båda uppsats-
tillfällena (vår- och hösttermin 2016). Han är i 30-årsåldern och läser till f-
3 lärare vid högskola A. Eli har inga barn. Under tiden för vårens uppsats-
skrivande pendlar han mellan två stora städer i Sverige, då han har boende 
på båda platser. När han skriver sin andra uppsats har han flyttat till den 
stad där han studerar. Eli har forskarambitioner och söker också dokto-
randutbildning efter avslutade studier. Under vårterminen 2016 skriver Eli 
en uppsats inom ämnet samhällskunskap, mer specifikt inom ämnet geo-
grafi med didaktisk inriktning. Hans uppsats är en textanalys av olika läro-
medel i geografi. Eli lämnar in sin uppsats i tid och får betyget väl godkänd. 
I den andra uppsatsen, också med inriktning mot samhällskunskap, prövar 
och analyserar Eli en viss typ av lärandeaktivitet med grundskoleelever. Han 
lämnar in sin uppsats i tid och får betyget väl godkänd.   

31 På högskola C används A-F betygsskala. 

Namn Man/ 
Kvinna 

Hög- 
skola 

Ålder 
(ca) 

Ämne Betyg Övrigt 

Eli 
VT/HT 

Man A 30 Geografididak-
tik/geografididaktik 

VG/ 
VG 

Deltar vår/höst 

Sanna Kvinna A 30 Samhällkunskapsdi-
daktik 

G Lämnar in vid 
andra inläm-
ningstillfället 

Sally 
VT/HT 

Kvinna A 30 Samhällskunskapsdi-
daktik/No-ämnenas 
didaktik 

VG/ 
VG 

Deltar vår/höst 

Benji Man A 30 Svenska som andra-
språk 

G 

Ellen Kvinna A 40 Matematikdidaktik G 

Daniel Man A 30 Samhällskunskapsdi-
daktik 

VG Följs under 
HT-16 enbart 

Ignazio Man B 24 Historia G Gymnasielärar-
student 

Karolin Kvinna B 25 Historia VG Gymnasielärar-
student 

Petra Kvinna C 25 Antropologi B31 Skriver kan-
ditatuppsats i 
antropologi 
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Sanna 
Sanna är en kvinna i 30-årsåldern som läser till f-3 lärare på högskola A. 
Hon bor i en större stad i Sverige tillsammans med sin man och dotter. Hon 
betraktar sig själv som en skrivande person och hon lägger mycket tid på 
uppsatsen. Sanna skriver inom ämnet samhällskunskap. Hennes uppsats är 
en textanalys av olika styrdokument kopplade till undervisning och skola. 
Hon jämför hur olika diskurser kommer till uttryck i olika styrdokument. 
Hon blir inte klar i tid, utan lägger fram sin uppsats vid andra examinat-
ionstillfället i slutet av augusti samma år och får då betyget godkänt. Ef-
tersom hon lämnar in uppsatsen i augusti sker hennes intervju under höst-
terminen, i anslutning till att hon ska skriva sin andra uppsats.  

Sally 
Sally är en kvinna i 35-års åldern som läser till f-3-lärare vid högskola A. 
Hon bor i en större stad i Sverige tillsammans med sin man och sina barn. 
Sally skriver mycket, såväl uppsatsrelaterat som i den processlogg hon för 
över sitt skrivande. Hon ser sig själv som en skrivande person som kanske 
forskar i framtiden. Sallys första uppsats är en analys av intervjuer med lä-
rare och observationer av undervisning inom ämnet samhällskunskap. Hon 
undersöker olika didaktiska val som lärare gör i sin undervisning. Hon läm-
nar in uppsatsen i tid och får betyget väl godkänd. I Sallys andra uppsats 
utgår hon från ett liknande perspektiv som i den första uppsatsen men hon 
tar utgångspunkt i en annan typ av material. Uppsatsen skrivs i ämnet na-
turvetenskap med didaktisk inriktning. Sally lämnar in uppsatsen i tid och 
får betyget väl godkänd.  

Benji 
Benji är en man, i 30-årsåldern, som läser till f-3 lärare vid högskola A. 
Benji bor i en förort till en större stad i Sverige och har inga barn. Han 
skriver inom ämnet svenska som andraspråk och uttrycker ett engagemang 
för att försöka förstå och bidra till en förbättrad undervisningspraktik inom 
detta ämne. I uppsatsen studerar han skönlitteratur i relation till andra-
språksundervisning. Benji blir klar i tid och uppsatsen får betyget godkänt.  

Ellen 
Ellen är en kvinna i 40-årsåldern som bor med sin familj i en kranskommun 
till den större stad, i vilken hon studerar på högskola A. Ellen blir under 
deltagandet i forskningsstudien stressad över den rapportering som hon för-
väntas göra. Därför har hon, under processen, valt att rapportera mindre 
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frekvent än vad som inledningsvis var tanken. Hon har uppdaterat sin pro-
cesslogg var tredje dag och fortsatt skicka in sina texter via mejl med unge-
fär den intervallen. Detta har gjort att Ellens data är något mindre i omfång 
än många av de andra studenternas. Trots det ger Ellens rapportering och 
delning av material en god bild av hur hennes process har sett ut. Ellen skri-
ver sin uppsats inom ämnet matematikdidaktik. Hon undersöker olika lä-
rarhandledningar och utför således en textanalys. Hon lämnar in uppsatsen 
i tid och får betyget godkänt.  

Daniel 
Daniel är en man i 30-årsåldern som bor i den större stad i Sverige där han 
också studerar på högskola A. Daniel har inga barn. Noteras bör att han 
deltar i sin andra uppsatsprocess. Han har närmast föregående termin skri-
vit sin första uppsats inom ett liknande ämnesområde och höstterminens 
uppsats kan således kategoriseras som en fördjupningsstudie. När han skrev 
sin första uppsats deltog han inte i studien. Daniel skriver inom ämnet sam-
hällskunskap med didaktisk inriktning. I uppsatsen studerar han genu-
saspekter i ett barnprogram. Han lämnar in sin uppsats i tid och får betyget 
väl godkänd.  

Ignazio 
Ignazio är en man i 20-årsåldern. Han läser till ämneslärare i historia och 
samhällskunskap och bor i den mindre stad i Sverige där han också studerar 
på högskola B. Ignazio har inga barn. Han skriver sin uppsats i ämnet histo-
ria. På högskola B behöver den uppsats han ska skriva inte ha någon didak-
tisk inriktning. I sin studie genomför Ignazio en analys av historiebruk i 
olika spelfilmer. Uppsatsen lämnas in i tid och får betyget godkänt. Till 
skillnad från de övriga deltagarna har inte Ignazio skrivit något uppsatsför-
beredande PM, eftersom han har missat det tillfället. 

Karolin 
Karolin är en kvinna i övre 20-årsåldern. Hon bor i en grannkommun till 
den stad där hon studerar, på högskola B. Hon bor tillsammans med man 
och barn. Resan till högskolan innebär en kortare pendlingssträcka med tåg. 
Karolin läser till ämneslärare. Hon skriver sin uppsats i ämnet historia och 
behöver inte, liksom Ignazio, ha någon didaktisk inriktning på arbetet. I 
uppsatsen undersöker hon tre historikers historieskrivningar av en mindre 
stad. Karolin lämnar in uppsatsen i god tid och får betyget väl godkänd.  
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Petra 
Petra är en kvinna i 20-årsåldern. Hon bor i en större stad i Sverige med sin 
sambo och hund. Hon har inga barn. Petra läser kandidatkursen i antropo-
logi och vill fortsätta sina studier på masternivå och kanske även gå dokto-
randutbildning. Petras utbildning skiljer sig väsentligt från de övrigas, då 
den inte är riktad mot en tydlig yrkespraktik. Petra bor i den större stad där 
hon studerar, på högskola C. I sin uppsats studerar hon SFI-undervisning. 
Hon lämnar in sin uppsats i tid och får betyget B.  

5.4 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras insamlingen av materialet. Till en början, våren 
2014 samt hösten 2015, genomfördes två pilotstudier. Vid dessa tillfällen 
fick ett mindre antal studenter pröva olika applikationer för att jag (och 
deltagarna) skulle kunna avgöra hur applikationerna fungerade för att rap-
portera om skrivande. Pilotstudien finns inte återgiven i avhandlingen men 
har haft betydelse för hur studien har utformats. Nedan redogör jag för 
materialinsamling, analysförfarande och redovisning av materialet i avsnitt 
5.4.1–5.4.3.   

5.4.1 Materialinsamling 
Deltagarna i studien har inledningsvis fått instruktioner om att rapportera i 
ett dagboksliknande format genom text och fotografi. Jag har upprättat per-
sonlig kontakt med studenterna, först via mejl och sedan genom processlog-
gen. I den dialog som har uppstått har studiens specifika utformning pre-
senterats (och i någon mån förhandlats) med deltagarna och genom en så-
dan dialog har empirin i processloggen efter detta kontinuerligt delats. Stu-
dien intar delvis ett deltagarperspektiv. Det innebär att studenterna har kun-
nat rapportera utifrån den egna synen på skrivande och vad som har varit 
viktigt för dem under processen. Datainsamlingen har också varit vägle-
dande i och med att jag frågat specifikt efter vissa saker och regelbundet 
kunnat diskutera studien, och dess syfte, med studenterna. Jag har till ex-
empel bett dem att kontinuerligt fotografera de platser de befinner sig på 
under skrivandet. Under studiens gång har studenterna i allt större utsträck-
ning självmant rapporterat från de platser där de befinner sig. De har alltså 
styrt sin rapportering utifrån de önskemål som jag inledningsvis har ut-
tryckt.  

I studien har deltagarna alltså genom processloggar uppmanats att doku-
mentera sitt skrivande. Detta skrivande ska vara kopplat till uppsatsen och 
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studenterna har ombetts att dokumentera vid varje skrivtillfälle. Skrivtill-
fälle har inte haft någon konkret definition utan istället har jag sagt att ett 
skrivtillfälle kan handla om olika aktiviteter som de själva kopplar till upp-
satsskrivandet. I det avseendet kan instruktionen ses som tämligen vag. 
Flera av studenterna har rapporterat minst två tillfällen varje vardag (och 
ibland på helger). Det kan då röra sig om enstaka kortare rapporter, eller 
längre och utförligare reflektioner. Några av studenterna har lämnat mer 
sporadiska rapporter, till exempel Ellen, som rapporterat var tredje dag. 
Samtidigt som studenterna har ombetts att fylla i processloggen har de 
också uppmanats att på lämpligt sätt dela sina utkast och övriga texter. 
Även handskrivna anteckningar har samlats in i den mån det har varit möj-
ligt. För de delade digitala texterna som förekommer i flera versioner gäller 
att jag har sparat dem som unika texter ifall det har skett någon förändring 
i texten sedan det senaste utkastet.32 Det är också dessa unika texter som 
finns representerade i tabell 4 och som jag hädanefter hänvisar till. Vidare 
har de texter som verkat styrande från högskolan (kursplaner, studiemanu-
aler osv) samlats in (men inte utgjort underlag för analysen). Skärmfilmer 
har spelats in och delats på så sätt som tidigare beskrivits. Överlag består 
de primära datatyperna av studenternas skrivna texter, deras skrivna loggar 
och deras fotografier av skrivplatser (samt andra platser och objekt). I vissa 
fall finns också andra kompletterande datatyper, som kunnat kombineras 
och användas i mer detaljerade närstudier (t.ex. skärmfilmer).  

Gourlay och Oliver (t.ex. 2016a) använder en liknande metod som den 
som presenteras här. De menar att forskaren måste reflektera om i vilken 
utsträckning metoden ska vara strukturerad och vägledande, i motsats till 
mer spontan och fri (2016a s. 309). Frågan har betydande relevans för den 
här studien. Generellt har deltagarnas rapportering baserats på ett spontant 
förhållningssätt, men med viss vägledning och struktur. Genomgående har 
materialinsamlingen utformats och präglats av den nära dialog jag har upp-
rättat med deltagarna. De har i stor utsträckning fått vara med och påverka 
på vilket sätt de har velat strukturera den rapportering som skett. Därför 
ser rapporteringen olika ut och den har skett olika ofta.  

 
 

                                                      
32 Detta är ett metodologiskt val jag gjort för att inte spara ner texter som studenten 
inte bearbetat sedan det senast delade tillfället. Jämförelse av längre texter har gjorts 
med hjälp av Words inbyggda funktion Jämför.  
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I tabell 4 på nästföljande sida visas de olika datatyper som skapats och 
samlats in under studien. I tabellen har jag försökt att ge en övergripande 
bild över de olika datatyper som studien baseras på, samt dess omfattning.  
Jag har också angett hur varje student har delat sina textutkast. Studien är 
baserad på ett rikt material som möjliggör täta beskrivningar av skrivpro-
cesser. Tabellen visar att Eli delat 300 fotografier och digitala dokument 
under respektive uppsatskurs. För Sally handlar det om 200 fotografier och 
digitala dokument i respektive kurs. Båda spelar också in och delar skärm-
filmer. Materialet som berör deras skrivprocesser är således rikt i sitt om-
fång och i sin variation. Några studenter, mer exakt Petra, Karolin, Ignazio 
och Ellen, har delat färre än 100 foton och digitala dokument. Petra och 
Karolin har också delat skärmfilmer, men i mindre utsträckning än Eli och 
Sally. Ojämnvikten i materialet blir en följd av metodens utformning och av 
att skribenten ser på sitt eget skrivande och på deltagande i studien på olika 
sätt. Det påverkar också de resultat som presenteras, något jag återkommer 
till i metodreflektionen i kapitel 10, avsnitt 10.6.  
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5.4.2 Analysförfarande 
Studien utgör en empiridriven undersökning. Empirin som studeras består 
av ett omfattande, heterogent och multimodalt material där olika datatyper 
har kombinerats, det vill säga triangulerats i analysen (Hammersley & 
Atkinsson, 1987; Larsson, 2005). Ett första steg i analysförfarandet har be-
stått av att skapa överblick över det omfattande material som samlats in. 
Det innebär att jag har gått igenom processloggarna och de texter som stu-
denterna har delat under arbetet. De olika frågeställningarna i avhandlingen 
har sedan bemötts genom olika analysförfarande och utifrån delvis olika 
datatyper. Detta redogör jag för i detalj i inledningen av respektive resultat-
kapitel. Nedan går jag igenom det övergripande analysförfarandet i relation 
till mina forskningsfrågor.  

Avhandlingens fråga 1 handlar om hur studenterna arbetar med text ge-
nom uppsatsarbetet, och vilka textstrategier samt textfunktioner som kan 
urskiljas i det arbetet. För att besvara den frågan har de delade texterna 
kategoriserats utifrån hur de fungerar i arbetet. Studentens skrivna texter, 
utkast och anteckningar har i den analysen utgjort den primära datatypen. 
I ett första led har kategorisering gått ut på att dela upp texterna i mål- 
respektive stöddokument. Jag har alltså skiljt på de texter som skrivs för att 
lämnas in till institutionen och de övriga texter studenterna skriver under 
arbetet. Ett uppsatsutkast utgör i det avseendet ett måldokument, medan en 
analog anteckning per automatik istället fungerar som stöd i arbetet (stöd-
dokument) (jfr Dysthe m.fl., 2011; Liberg, 2009). Måldokumenten urskiljs 
därmed som de dokument, till exempel utkastversioner, som studenten så 
småningom lämnar in för någon form av bedömning. Stöddokumenten blir 
alla de andra texter som skribenterna skriver och delar under kursen.   

I analysen använder jag mig av benämningar som dokument och text. Ett 
dokument refererar vanligen till en textfil eller en pappersanteckning, och i 
relation till den utgörs texten av den skrift eller bild som dokumentet, eller 
pappret består av. Studenterna skriver i ett eller flera måldokument som 
alltid är digitalt, medan stöddokumenten, om de förekommer, kan vara di-
gitala eller analoga. Jag talar vidare om måldokumentet (som alltid är digi-
talt) i termer av att ha karaktär av stöd- eller måltext. Det är just i analysen 
av måldokumentet som distinktionen mellan mål- och stödtext blir central. 
När det kommer till det jag här kallar stöddokument består de så att säga 
per definition alltid av stödtext och därför är inte distinktionen lika relevant 
att framhålla i de fallen. Måldokumentet, om det har karaktär av stödtext, 
tycks inte formuleras som en slutprodukt under det pågående arbetet. När 
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Dysthe m.fl. (2011) samt Liberg (2009) talar om intexter, respektive tanke-
text (vilket alltså motsvarar det jag benämner som stödtext), syftar de på 
att skribenten har en viss intention med texten och att den intentionen är 
riktad inåt mot skribenten själv. Den intentionaliteten är till stor del, om 
den inte blir uppenbar i processloggen, osynlig för mig. Jag kan därför inte 
avgöra om studenten har för avsikt att i sina uppsatsutkast skriva text med 
funktion som stöd eller som slutprodukt. För analysen utgör detta en (bety-
dande) begränsning.  

Däremot kan jag granska textens form och utseende, och därigenom göra 
en viss bedömning av textfunktion under arbetet. Texten kan fungera mer 
eller mindre uppenbart som ett måldokument. Överlag har måldokumentet 
kategoriserats som stödtext om den i sin form framstår som ofärdig. Det 
kan röra sig om fragmentariskt formulerad text som oftare förekommer i 
listformat och där egen dialog förekommer. Färgmarkeringar av text, och 
kommentarer i sidmarginalen, anses också utgöra typexempel på stödtext. 
De deltagande studenterna är överlag duktiga skribenter och det framstår 
som osannolikt att de kan tänka sig att lämna in en slutprodukt som avviker 
från uppsatsgenrens form och funktion. Kategoriseringen av mål- och stöd-
dokument har lett fram till att olika typer av textarbete och olika textstra-
tegier har kunnat urskiljas. Dessa redogör jag för i kapitel 6. Stöddokumen-
ten har i nästa steg kategoriserats utifrån vilket innehåll de behandlar. Där-
igenom har texternas mer precisa funktion kunnat urskiljas. Denna analys 
presenteras mer utförligt i kapitel 7.  

För att besvara avhandlingens andra fråga, som handlar om hur olika 
skrivteknologier skapar möjligheter och utmaningar för ett kurerande skri-
vande under uppsatsprocessen, har flera datatyper kombinerats. Olika text-
handlingar, det vill säga sätt att hantera text, har kunnat urskiljas genom 
denna kombination. Här utgör skärmfilmer, insamlade texter, processlog-
gar och intervjumaterial centralt underlag för analysen, vilken presenteras 
närmare i kapitel 8.  Den tredje frågan handlar om vilka skrivplatser som 
blir framträdande i materialet och hur de får betydelse för uppsatsproces-
sens genomförande. I den analysen har primär utgångspunkt tagits i de fo-
tografier som studenterna har delat från sina skrivplatser. Jag har också ut-
gått från studenternas egen rapportering om valet av skrivplats (i process-
logg och i intervjuer). I genomgången av materialet har dessa urskilts och 
kategoriserats i termer av olika skrivplatser, vilka hör till olika sociala do-
mäner. Analysförfarandet och resultatet presenteras närmare i kapitel 9.  
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5.4.3 Redovisning av material  
I redovisningen av materialet har jag eftersträvat läsbarhet. Studenternas 
texter refereras vanligen till genom de benämningar som satts av studen-
terna själva (med datum). I vissa fall har jag dock korrigerat eller bytt namn 
på texterna om de varit väldigt oklara, varit namnlösa eller om benäm-
ningen på något sätt gjort den färdiga uppsatstexten spårbar i DIVA. Upp-
satsutkasten namnges därför vanligen som ”uppsats” (med datum), men jag 
använder också andra benämningar ”C-uppsats” om det är så studenten 
namngett dokumentet. Skärmfilmer hänvisas till i figurmarkeringar med da-
tum men i löptext utan datumangivelse för att underlätta läsningen. Utsagor 
från processloggen markeras inte heller med datum i löptext, däremot finns 
datumangivelse för processloggsmaterial i blockcitat.  

Intervjuerna har under insamlingen spelats in som ljudfiler, och under 
intervjutillfället har jag skrivit digitala anteckningar. Jag har därefter tran-
skriberat delar av intervjuerna och i dem behållit vissa muntliga drag. Tran-
skriptionerna är dock till stor del framskrivna utifrån rådande skriftspråks-
norm och fokuserar intervjuernas innehåll. Jag genomför inte någon språk-
lig analys av samtal, vilket gör att samtalen inte heller återges ordagrant. 
Det som jag vanligen inte har ansett relevant att skriva i transkriptionerna 
är till exempel pauser och ofta förekommande korta upprepningar såsom 
”hm” (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). I resultatredovisningen presenteras 
vanligen enbart citat från studenterna själva, men förekommer inflikningar 
från intervjuaren markeras det inom parentestecken exempelvis ”(mmm)”. 
I annat fall markeras intervjuarens längre utsagor som ”Sofia”. När delar 
från citat har utelämnats markeras det i citaten med (…). I citat har platser, 
vissa ord och personer anonymiserats genom markeringar i form av XXX.  

I regel har studenterna enbart deltagit i en intervju. Det har därför inte 
ansetts nödvändigt att ange datum för detta genomförande. Intervjuerna 
har skett efter genomförd opponering men i anslutning till uppsatskursen. 
Eli och Sally har dock deltagit i två intervjuer, en i samband med den första 
uppsatskursen under våren 2016 och en i samband med den andra uppsats-
kursen under hösten 2016. Därför markerar jag i såväl löptext som vid 
blockcitat om Elis och Sallys utsagor från intervjun kommer från vår eller 
höst. I deras fall gäller också att jag markerat citat och referat från process-
loggen på liknande sätt.  

5.5 Etiska utmaningar och överväganden  
Utöver det faktum att forskning alltid bör förhålla sig till god vetenskaplig 
sed (Vetenskapsrådet, 2011/2017) finns det också lagstadgade regleringar 
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som forskaren, i studiet av människor, måste förhålla sig till. När denna 
studie inleddes utgjordes dessa lagar av etikprövningslagen och personupp-
giftslagen (SFS personuppgiftslagen 1998:204). Från och med maj 2018 
blev det istället den för EU gemensamma dataskyddsförordningen (The Ge-
neral Data Protection Regulation, GDPR) som ersatte framför allt de regle-
ringar som tidigare varit framskrivna i personuppgiftslagen. Förordningen 
utgör överlag en skärpning av den tidigare gällande nationella lagstift-
ningen, framför allt när det gäller lagring och hantering av personuppgifter. 
Lagen om etikprövning av forskning är dock fortfarande gällande. Etik-
prövning ska alltid ske om forskningen inbegriper känsliga personuppgifter 
(SFS 2003:460 § 3).  

En skillnad från tidigare är att känsliga personuppgifter, som tidigare de-
finierades av personuppgiftslagen, numera regleras genom dataskyddsför-
ordningen. Känsliga personuppgifter avser i denna förordning uppgifter om 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk överty-
gelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgif-
ter, samt uppgifter om hälsa eller sexualliv (Dataskyddsförordningen 
2016:679, artikel 9). I avhandlingen behandlar jag inte känsliga personupp-
gifter, vare sig utifrån den tidigare eller den nuvarande definitionen, och 
etikprövning har därför inte ansetts nödvändig. Däremot måste jag i studien 
förhålla mig till de föreskrifter i dataskyddsförordningen som gäller de all-
männa personuppgifterna. Även om studien genomfördes under en annan 
lag (personuppgiftslagen) måste hanteringen och lagringen av den data som 
studien baseras på uppfylla krav som ställs i och med införandet av data-
skyddsförordningen. Regleringarna har i det avseendet skärpts i och med 
att även fotografier numera utgör en identifierbar personuppgift. I det här 
fallet gäller att några av deltagarna i studien är identifierbara som unika 
individer i vissa fotografier. Det leder till att data i studien ska lagras och 
hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens regler.  

En viktig del av dataskyddsförordningen är de regleringar som rör det 
informerade samtycket (det så kallade samtyckeskravet). Informerat sam-
tycke utgör en av de etiska riktlinjer som beskrivs av Vetenskapsrådet 
(2011/2017). Enligt dessa riktlinjer gäller att ett informerat samtycke bör 
inhämtats från deltagarna före studiens början. Ett informerat samtycke 
kan ges om deltagaren har informerats om studiens syfte och metoder samt 
getts upplysningar om att deltagande i studien är frivilligt och att det 
närsomhelst kan avbrytas (SFS Etikprövningslagen 2003:460 §16). I studien 
har information om deltagande och studiens design delgetts deltagarna så-
väl muntligt, i samband med en av deras föreläsningar eller seminarium, 
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som skriftligt, i och med att skriftlig information delats ut vid ovanstående 
tillfälle. Studenterna har därefter fått fylla i en intresseanmälan. När jag se-
nare via mejl har kontaktat dem har jag gett dem ytterligare information 
om deltagande samt skickat med en förfrågan om de kan tänka sig, utifrån 
den information de har fått, att delta i studien. Informerat samtycke anses 
därmed ha inhämtats i flera steg i den inledande forskningsprocessen. Fram-
för allt finns samtycke skriftligt formulerat i mejl.  

Det informerade samtycket vid inledningen av studien genomfördes dock 
inte i enlighet med dataskyddsförordningens nuvarande regleringar. Det 
som inte uppmärksammades vid studiens inledande skede var att också fo-
ton och eventuella filmer anses som en personuppgift och att hanteringen 
av dessa därför kräver mer arbete och varsamhet vid hantering. Ytterligare 
en aspekt som deltagarna inledningsvis inte har uppmärksammats på är att 
de har rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dem, samt att de 
också kan välja att få sina personuppgifter omedelbart raderade. Därför har 
studenterna i samband med dataskyddsförordningens införande kontaktats 
via mejl, där de informerats om den nya gällande lagstiftningen och hur den 
berör dem. I mejlet informerade jag bland annat om att den data som finns 
insamlad i studien hanteras och lagras enligt de föreskrifter som gäller vid 
Örebro Universitet, vilka också lever upp till de regleringar som finns fram-
skrivna i dataskyddsförordningen.  

I enlighet med god forskningssed (och reglerat i dataskyddsförordningen) 
står det deltagaren fritt att när som helst avsluta sitt deltagande i studien. 
Denna information har studenterna delgetts muntligt inledningsvis i stu-
dien. Jag har genomgående varit tydlig med att deltagandet är frivilligt och 
att det står deltagare fritt att avbryta när som helst, även om de inlednings-
vis tackat ja till att vara med i studien. En av studenterna valde att minska 
sitt deltagande under tiden för materialinsamlingen. Hon upplevde att det 
blev för stressigt och att det inte fungerade att delta på det sätt hon önskade. 
Vi lyckades då utarbeta ett förfarande som fungerade bättre för henne. Det 
finns dock anledning att vara självkritisk kring det faktum att studien kan 
kräva mycket av deltagarna och att de redan står under stor press i och med 
att de måste skriva färdigt sina uppsatser. I sådana fall är det inte alltid helt 
enkelt att meddela avbrott. Lyhördhet och följsamhet från forskarens sida 
anses därmed vara viktigt i den här typen av studier.  

En problematisk aspekt när det gäller den här specifika studien är att 
studenterna delat material genom en extern aktör, i det här fallet framför 
allt genom applikationen Evernote. Det har lett till att personliga uppgifter 
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även kan förekomma i det material som finns publicerat där (och som såle-
des inte hanteras av mig i enlighet med Örebro Universitets föreskrifter). 
Konton som finns registrerade i applikationerna är studenternas privata, till 
vilka de bjudit in mig i specifika ”workchats”. Därmed är det också studen-
terna själva som kan hantera den information som lagras där. I informat-
ionen som delgavs studenterna i samband med införandet av dataskydds-
förordningen förtydligade jag att den data som lagrats i applikationen är 
deras privata och att de, eftersom också applikationen regleras av data-
skyddsförordningen, kan ta bort sina personuppgifter därifrån om de så 
önskar. Vidare betonades att jag som forskare inte har någon befogenhet 
att kontrollera deras innehåll i applikationen. Jag informerade också om att 
det är helt oproblematiskt för studiens del om de väljer att ta bort sina upp-
gifter i applikationen.  

Det finns etiska risker med att skapa och samla in information genom ny 
digital teknik. Den digitala metod som används här är inte tidigare, i full 
utsträckning, prövad. Etiska svårigheter som inledningsvis inte är uppen-
bara, för forskaren eller deltagaren, kan framträda under arbetet. Om såd-
ana etiska svårigheter uppstår är det viktigt att den informationen ges till 
deltagarna och att den också diskuteras tillsammans med dem. I relation till 
denna osäkerhet kopplad till ny digital teknik ses åtstramningen av person-
skyddet enligt dataskyddsförordningen som positivt. I och med dataskydds-
förordningen tydliggörs vad som gäller för personuppgifter som finns regi-
strerade på andra platser än de som forskaren har kontroll över. Det stärker 
deltagarnas rättigheter i sådana sammanhang. Ytterligare en risk som stu-
dien innebär är att den kan inkräkta i deltagarens privatliv och att deltaga-
ren åläggs för mycket ansvar för empiriinsamlingen. Mobiltelefonen gör att 
studenten i någon mån alltid är tillgänglig. För att minska denna risk har 
jag som forskare i första hand avgränsat mig till att kontakta studenter på 
vardagar, under normal arbetstid. I vissa fall har studenterna dock valt att 
rapportera under andra tider, eftersom de har skrivit på uppsatsen då. I 
dessa fall har jag som forskare ansett det rimligt att besvara sådan rappor-
tering.  

Användning av digital teknik kan vidare leda till en ökad risk för vad 
Asselin och Moayeri (2010 s. 51) kallar för ”incidental data”. När forsk-
ningen om skrivande, i det här fallet, vidgar sitt intresse för vad skrivande 
kan innebära kan forskaren riskera att bli en så kallad ”invisible lurker” 
(Asselin & Moayeri, 2010 s. 51). Denna risk blir också uppenbar i mitt fall 
eftersom deltagarna i stor utsträckning själva skapar data som ofta är per-
sonlig. En etisk risk med metoden blir i relation till det att känslig data kan 
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samlas in av deltagaren utan att hen är medveten om det. I denna studie rör 
det inte minst de fotografier som studenterna ombeds ta av sin skrivplats, 
som inte sällan utgörs av offentliga miljöer där andra människor är i rörelse. 
För att undvika sådan data har deltagarna ombetts att inte fotografera 
andra människor i dessa situationer. Om det ändå har skett har bilderna 
helt tagits bort eller anonymiserats. Identifierbara bilder av andra männi-
skor visade sig dock utgöra ovanliga inslag i materialet.  Risken för att del-
tagaren delar så kallade oförutsedda uppgifter anses ändå som relativt stor, 
särskilt eftersom det upprättas en personlig relation under lång tid mellan 
forskaren och deltagaren. Detta är en risk som jag har behövt vara upp-
märksam på, även om det är en svårighet att avgöra vad som för studenten 
är relevant för skrivandet och vad som inte är det. När känsliga uppgifter i 
enstaka fall har nämnts har de inte inkluderats som data i studien och där-
med inte sparats som sådan.  

En risk som berör oförutsedda data är information som kan framkomma 
vid skärmfilmning. Detta är ett stort etiskt dilemma med denna insamlings-
metod. Det berör även problematiken som relaterar till att den deltagandes 
skrivaktivitet kan bli påverkad av att en skärmfilmning är i gång. Etiska 
svårigheter uppstår om alltför privata uppgifter, eller till och med känsliga 
uppgifter, framkommer som en del av skärmfilmen. En möjlighet vid allde-
les för mycket oförutsedda data i skärmfilmer kan vara att deltagaren om-
beds titta igenom filmen och radera de delar som inte är lämpliga i studien. 
I avhandlingens empiri har data av alltför privat karaktär inte förekommit. 
Studenterna har i första hand valt att filma skärmen när de ägnar sig primärt 
åt uppsatsen. Skärmfilmningen har varit initierad av och kontrollerad av 
studenterna och därmed undviks också att filmsekvenser de inte känner sig 
bekväma med figurerar i filmerna.  

En svårighet som gäller det anonymiserade materialet (konfidentialitets-
kravet) är att studenternas färdiga uppsatser är offentliga handlingar och i 
flera fall också finns publicerade digitalt, genom det digitala vetenskapliga 
arkivet (DIVA). Det gör att textutdrag ur färdiga uppsatser, om de publice-
ras, kan spåras till en allmän personuppgift, det vill säga ett namn. För att 
försvåra en sådan identifiering har textutdrag från färdiga uppsatser enbart 
använts i enstaka fall. Textutdragen har då förvanskats i den mån det går 
och presenteras som bildfiler, för att göra det svårare att kopiera texterna 
rakt av. Försiktighetsåtgärder för att texterna inte ska vara spårbara har 
därmed tagits men möjligen kan det ändå finnas en liten risk för att studen-
terna identifieras utifrån innehållet i texterna. Detta har deltagarna infor-
merats om. De har då också fått besvara frågan om hur de ställer sig till att 
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publicera utdrag ur sin färdiga uppsats. Endast förvanskade textutdrag från 
studenter som har tackat ja till att publicera sådana finns därmed publice-
rade i avhandlingen.33 

Jag har även förvanskat andra texter om de anses kunna leda till att den 
färdiga uppsatsen kan identifieras. I det avseendet behandlas materialet ge-
nom pseudonymisering, vilket är ett begrepp som omnämns inom ramen för 
dataskyddsförordningen. Det innebär att uppgifter behandlas på ett sådant 
sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik individ utan 
att kompletterande uppgifter används. Risken att studenterna trots försik-
tighetsåtgärder är identifierbara anses som liten. Avhandlingen behandlar 
vidare inga känsliga uppgifter, och jag har också valt att avstå från att pub-
licera viss personlig information, som föräldrars utbildningsbakgrund, för 
att det ska vara svårare att spåra enskilda individer. Ytterligare åtgärder 
som har tagits för att pseudonymisera individerna är att högskolorna inte 
nämns vid namn. De större städer där studenterna bor finns däremot ibland 
omnämnda och är också tämligen lätta att gissa sig till. Sådana gissningar 
anses dock inte kunna leda till att specifika individer lättare kan identifieras.  

Sammanfattningsvis har jag i ovanstående kapitel presenterat de meto-
dologiska problem som skrivprocessforskaren (med en vid syn på skri-
vande) står inför, samt hur dessa utmaningar kan bemötas med hjälp av ett 
MTPL-baserat arbetssätt. Jag har vidare presenterat tillvägagångssättet i 
studien, samt i vilken kontext den har genomförts. Slutligen har jag också 
presenterat de etiska utmaningar som en studie av detta slag ställs inför (och 
hur jag har bemött dem).  
  

                                                      
33 8 av 9 studenter har godkänt sådan publicering.  
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6 Textstrategier 
I det här kapitlet ges en övergripande bild av de skrivprocesser som utgör 
avhandlingens studieobjekt. I fokus står det arbete som är kopplat till själva 
den skriftspråkliga texten, det jag här benämner textarbete. Det skiljer sig 
från skrivande som istället ses som en process med mer diffusa gränser. Skri-
vandet sker alltså inte enbart i det direkta arbetet med text. Men textarbetet 
är förstås centralt i skrivprocessen. Den ska resultera i en text som uppfyller 
de specifika krav som avgör om en uppsats godkänns eller inte. I detta ka-
pitel redogör jag för hur studenternas textarbete ser ut. Jag inleder med att 
i avsnitt 6.1 redogöra för mina analytiska ingångar. Dessa bygger på att 
studenterna genomför sitt textarbete på olika sätt. I avsnitt 6.2–6.3 redogör 
jag för hur detta textarbete kan vara omfattande och famna över många 
olika slags dokument eller vara mer avgränsat och orienterat mot slutpro-
dukten. I det avslutande avsnitt 6.4 diskuterar och syntetiserar jag resulta-
ten under rubriken Det kurerande textarbetet.  

6.1 Analytiska ingångar  
För att kunna säga något om hur studenternas uppsatsprocesser ser ut har 
jag i materialet utkristalliserat studenternas textarbete, textstrategier och de 
olika skrivteknologier som mobiliseras i skrivandet. Textarbete innefattar 
studenternas arbete med att hantera, framställa och bearbeta olika texter 
kopplade till uppgiften att skriva uppsats. I nära relation till begreppet text-
arbete står textstrategier. Det syftar på mer specifika och återkommande 
mönster i det övergripande textarbetet, med andra ord olika (specifika) till-
vägagångssätt.34 Textstrategier är knutna till hur studenterna använder 
olika typer av texter, dels de texter som kan tänkas ingå i den färdiga upp-
satsen, dels de texter som kan ha andra funktioner i processen. 

När jag talar om skrivteknologier gör jag det på ett liknande sätt som 
Vlieghe (2016). Teknologi syftar i det här avseendet på alla olika sorters 
objekt som möjliggör skrivande. Det kan vara en dator och ett ordbehand-
lingsprogram eller en penna och ett papper. Teknologierna har, med ut-
gångspunkt i den sociomateriella teorin, inte bara instrumentell relevans 

                                                      
34 I avhandlingens syfte och frågeställningar används tillvägagångssätt som en mer 
generell och övergripande benämning på hur uppsatsprocessen hanteras genom text, 
materialiteter och på olika platser. Här intas en snävare och mer specifik syn på 
tillvägagångssätt, det vill säga som en analytisk benämning på återkommande möns-
ter i studenternas hantering av texter under processen, alltså textstrategier.  
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utan också en konstituerande roll. De representerar inte bara saker vi an-
vänder, utan de påverkar också vad vi kan göra och tänka i skrivprocessen 
(Vlieghe, 2016 s.176). En skrivteknologi kan vara digital och då utgöras av 
den fysiska artefakten: datorn, tangentbordet eller iPaden, i kombination 
med ett ordbehandlingsprogram som Word.35 Det är Word som utgör det 
mest frekvent använda, och ofta det av högskolorna krävda ordbehand-
lingsprogrammet. Skrivteknologin kan också vara helt analog och utgörs då 
av såväl själva skrivverktyget som mediet, det vill säga av penna och papper, 
post it-lappar eller anteckningsblock för att ta några exempel.36  

Den primära datatypen i analysen utgörs av studenternas delade texter. 
Detta material har kompletterats med studenternas utsagor i processloggar 
och i intervjuer. Studenternas texter har kategoriserats som antingen mål-
dokument eller stöddokument. Måldokument definieras som de digitala 
textfiler som så småningom blir slutprodukt. Dessa filer utgörs vanligen av 
själva uppsatsen i sig eller de dokument som motsvarar delar av uppsatsen 
(t.ex. inledning, tidigare forskning, teori osv.). Det kan också vara ett PM-
dokument, eller liknande, om det krävs av studenterna att de skriver det. 
Måldokument syftar således på text som i slutändan ska utgöra underlag 
för bedömning och inkluderar här de utkast till dokumentet som skapas 
under processen. Måldokumentet kan vidare ha karaktär av stöd- eller 
måltext. Stöddokument utgörs istället av de texter som inte är tvingande i 
den meningen att de blir underlag för bedömning och betygsättning (även 
här kan det finnas olika textversioner men det är mer sällsynt). De har där-
med en annan funktion i skrivprocessen än som slutprodukt. Det är inte 
heller givet att skribenterna skriver stöddokument. Indelningen i stöd- 
respektive måldokument är centralt för resultaten och redogörs också för i 
metodkapitlet avsnitt 5.4.3. Under materialinsamlingen har ett varierande 
antal digitala dokument samlats in från respektive student.37 Dessa har se-
dan kategoriserats som stöd- respektive måldokument, varefter jag också 
gjort en bedömning av måldokumentens karaktär (som mål- respektive 
stödtext).  

                                                      
35 Jag använder termerna ordbehandlingsprogram eller program för att tala om de 
specifika programvara som studenterna utnyttjar i skrivandet. 
36 Det finns idag nya digitala skrivteknologier som efterliknar det analoga skrivan-
det, såsom digitala pennor till olika surfplattor. Sådana figurerar dock inte i detta 
material och har därmed lämnats därhän i den här analysen.  
37 För exakt antal delade texter se tabell 4 i kapitel 5. 
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Textarbete diskuteras även utifrån begrepp som globalt och lokalt text-
fokus, samt rekursivitet respektive linjäritet. Jag tar utgångspunkt i Ran-
dahls (2014) beskrivningar av dessa termer. Globalt textfokus innebär ett 
fokus på disposition och tematisk struktur medan ett lokalt fokus handlar 
om texten på detaljnivå, det vill säga hur satser och satselement knyts till 
varandra (Randahl, 2014 s. 51). Rekursivitet betecknar att skrivprocessen 
inte är linjär, det vill säga att skriva del för del, uppifrån och ner, utan att 
olika delprocesser är återkommande i skrivandet. Det är viktigt att poäng-
tera att detta inte är stabila och avgränsade kategoriseringar utan snarare 
bör ses som samtida processer. Randahl framhåller att eleverna i hennes 
studie hanterar såväl ett globalt som lokalt textfokus fortlöpande under 
skrivandet. När det gäller avhandlingens studieobjekt, uppsatsprocesser, 
går det sannolikt inte heller att tala i termer av att studenter gör antingen 
det ena eller det andra. Den omfattande uppsatsen kan helt enkelt inte skri-
vas utan att skribenten intar varierade fokus under processen. Däremot kan 
detta vara mer eller mindre framträdande hos de olika skribenterna. I ana-
lysen har diskussionen om dessa begrepp tagit fasta på hur studenternas 
texter har bearbetats mellan varje utkasttillfälle (genom t.ex. Wordfunkt-
ionen Jämför) samt hur studenterna själva resonerat om sitt textarbete i 
processlogg och i intervju.  

I kapitlet representeras textarbetet av textlinjer (se figur 2 på nästföljande 
sida), det vill säga representationer där textarbetet har plottats ut på en tids-
skala. Textlinjerna ger ingen korrekt återgivning av processen, framför allt 
inte av tid. De syftar istället till att åskådliggöra de textstrategier som stu-
denterna uppvisar. I textlinjerna har jag valt att visa måldokumenten på 
översidan av linjen, medan texterna på undersidan av linjen utgör digitala 
stöddokument.38 I de fall flera utkast förekommer samma dag anges det i 
antal, som i exemplet nedan från den sjätte april då Sally har delat två unika 
utkast av uppsatsen. Det går att diskutera ifall textlinjerna ger en represen-
tativ bild av de röriga och komplexa skrivprocesser som jag argumenterat 
för i teorin. Vad de tydliggör är dock hur studenterna arbetar med (digital) 
text och hur den textproduktionen förhåller sig till tid. Uppsatsarbetet styrs 
av såväl den tid som finns till förfogande som av akademiska genrekonvent-
ioner. En lyckad process ska alltså genomföras i tid och resultera i rätt sorts 

                                                      
38 Notera att analoga anteckningar inte finns representerade i textlinjerna eftersom 
de är flyktiga i sin karaktär och därför inte lika lätta att åskådliggöra på detta sätt. 
Svårigheten att konsekvent samla in analoga anteckningar har diskuterats i metod 
och materialkapitlet.  
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text. I figur 2 visas Sallys textlinje för våren 2016. Den visar hur digitala 
måldokument (över linjen) och digitala stöddokument (under linjen) skrivs 
fram i förhållande till den tidsram som finns för uppsatskursen.39  

 
Figur 2. Exempel på textlinje, Sally vår. 

I materialet urskiljs två övergripande sätt att arbeta med text. Dessa har jag 
benämnt som omfattande textarbete samt produktinriktat textarbete. Inom 
ramen för dessa arbetssätt urskiljs olika textstrategier. Dessa utgörs, inom 
ramen för ett omfattande textarbete, av en särskiljande textstrategi och en 
sammanhållen textstrategi. När det gäller ett produktinriktat textarbete ta-
lar jag om en kontinuerlig textstrategi och en uppskjutande textstrategi. Be-
tonas bör återigen att jag inte ser dessa indelningar som fasta och stabila 
kategoriseringar. Skribenterna utgör i sig själva snarast olika varianter inom 
dessa strategier. Liksom Randahl (2014) framhåller blir skrivprocesserna 

                                                      
39 I textlinjen namnges vanligen uppsatsutkastet som ”uppsats” eftersom jag vill 
undvika att skriva ut studenternas titlar på uppsatsen. I Sannas fall har de olika 
måldokumenten namngetts efter uppsatsavsnitt. Benji kallar sitt uppsatsutkast in-
ledningsvis för ”kursplan i svenska som andraspråk åk 1” och sedan för ”C-upp-
sats” och därför namnges det som sådant i hans textlinje. Stöddokumenten namnges 
vanligen så som studenterna namngett dem (ibland har namnet ändrats för att 
minska risk för identifiering). I vissa fall har jag valt att skriva ut förkortningar eller 
liknande för att göra det tydligare för läsaren vad det handlar om för typ av doku-
ment. Icke-namngivna dokument har vanligen kallats för anteckning, eller namnlöst 
dokument, i de fall de har förekommit. 
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individuella. Kategorierna som presenteras här utgör därmed snarast en fly-
tande skala, där skribenterna kan hantera olika situationer under processen 
på olika sätt. Indelningsgrunden är dock baserad på vad som kan urskiljas 
i materialet och visar övergripande mönster eller tendenser för hur uppsats-
skrivandet kan gå till. Därmed fyller den en viktig funktion i förhållande till 
avhandlingens syfte. 

6.2 Omfattande textarbete 
De studenter som skriver mycket text använder sig antingen av en särskil-
jande eller en sammanhållen textstrategi. I det förra fallet skriver skribenten 
olika typer av texter och mobiliserar olika program. I det senare fallet sker 
skrivandet i huvudsak i ett sammanhållet dokument. I avsnitt 6.2.1 och 
6.2.2 presenteras dessa textstrategier närmare.  

6.2.1 Särskiljande textstrategi 
En särskiljande textstrategi karaktäriseras av att en bearbetning av textin-
nehåll sker i stöddokument, genom olika skrivteknologier. I empirin är det 
framför allt Eli som kan sägas mobilisera en sådan strategi. Det är utmär-
kande att han särskiljer olika typer av textarbete i det digitala. Han produ-
cerar också många olika texter, framför allt digitalt men även analogt. I 
figur 3 presenteras textlinjen för vårens uppsatskurs då Eli har delat totalt 
151 digitala dokument (varav 85 stöddokument och 65 måldokument).  
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Elis arbete karaktäriseras, vilket blir synligt på föregående sida, av att han 
skriver många olika texter.40 Han gör det genom såväl digitala som analoga 
skrivteknologier samt, och detta utmärker Eli, genom olika ordbehandlings-
program. Han arbetar fortlöpande med att skriva slutprodukten, måldoku-
mentet i Word, men också med att samtidigt skriva en mängd olika typer av 
stöddokument i andra ordbehandlingsprogram. Eli börjar tidigt att skriva i 
måldokumentet, vilket han uteslutande skriver i Word. Han lägger redan från 
början in texten i högskolans uppsatsmall. Word beskriver han i processloggen 
på hösten som ett ”redigt” program. Han tycker att det är kraftfullare än andra 
när det gäller att formatera text. I skärmfilmerna framkommer att textforma-
tering, som att ställa in rätt marginaler, är en viktig del av hans arbete med 
måldokumentet redan tidigt i processen. Denna formatering framstår som helt 
oväsentlig i stöddokumenten. Det pekar på att Eli, när han arbetar med måldo-
kumentet, tidigt har siktet inställt på det som ska bli slutprodukten. I måldoku-
mentet kan han hantera måltexten på en global men också på en lokal nivå, 
exempelvis genom att bearbeta textens visuella uttryck.41  

De digitala stöddokumenten är många till antalet. Det synliggörs i den 
nedre delen av figur 3 som visar Elis textlinje under våren 2016. Denna 
textlinje innehåller 85 stöddokument, utspridda över hela uppsatsproces-
sen. Eli skriver ofta dessa stöddokument i andra ordbehandlingsprogram än 
Word. Under hösten mobiliserar han fem sådana utöver Word: Google 
Docs, Fästis, Scrivener, ett transkriberingsverktyg och Textredigeraren. Den 
webbaserade tjänsten GoogleDocs menar Eli i processloggen passar bättre 
för ”mellanlånga saker”, för det som är lite mer ”anteckningsartat, mer om-
fattande än småanteckningar men inte så samlat och färdigt”. Texter bear-
betas därmed på olika sätt i de ordbehandlingsprogram han utnyttjar och 
texterna får också olika funktion. I den växelvisa hanteringen av olika tex-
ter, i olika program, blir ett rekursivt skrivande tydligt. Eli arbetar parallellt 
i olika dokument, men också i olika delar av måldokumentet. Det som sär-
skilt utmärker honom är att analysarbetet blir explicit i de stöddokument 
han skriver. De digitala analysdokumenten är många till antalet.42 Det som 
därmed i stor utsträckning blir text i Elis process och det som delvis utmär-

                                                      
40 I stort sett ser arbetet under hösten likadant ut för Eli men han skriver en något 
mindre antal stöddokument.  
41 I enstaka fall förekommer att han skriver stödtext också i måldokumentet men 
det är ovanligt och tycks otypiskt för den strategi han använder. 
42 Under våren 35 olika texter (varav några förekommer i flera versioner).  
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ker processen i förhållande till de övriga, är det kunskapsproducerande ar-
betet. Detta arbete, som utgör kärnan i en akademisk literacy, är tydligt 
framträdande i de texter Eli skriver.  

Elis textstrategi framträder utifrån denna genomgång som särskiljande i 
flera avseenden. Han skriver en mängd stöddokument med olika funktion. 
Han gör så att säga olika saker på olika (text)platser. Han särskiljer också 
olika slags textarbete genom att arbeta i flera ordbehandlingsprogram. Pro-
grammen mobiliseras för att de passar för den text han ska skriva i stunden. 
Även om andra studenter också kan sägas särskilja textarbete i någon mån, 
framför allt när det gäller det analoga skrivandet i relation till det digitala, 
så är det ingen som visar upp en så omfattande särskiljande (digital) text-
strategi som Eli. Han har en väl uttänkt och etablerad strategi för att han-
tera stora mängder text. Genom att mobilisera en rad olika aktörer kan han 
samla in, sätta ihop och skapa nytt utifrån en stor textmassa. Elis omfat-
tande textarbete och hans särskiljande textstrategier, där han arbetar paral-
lellt med måldokumentet och ett stort antal stöddokument, kan beskrivas 
som i hög grad kurerande.  

6.2.2 Sammanhållen textstrategi 
Ett omfattande textarbete kan också präglas av en sammanhållen textstra-
tegi. Det digitala arbetet sker här, till skillnad från hos Eli, sammanhållet i 
måldokumentet. Det meningsskapande skrivandet och framskrivandet av 
produkten sker därmed på samma plats.43 I och med det blir skrivteknologin 
inte lika varierad. I allmänhet skriver studenterna i Word eller i det Word-
liknande Google Docs. Två skribenter mobiliserar också det analoga skri-
vandet i stor utsträckning. Det som är utmärkande för den här textstrategin 
är den stora mängd text som skrivs i måldokumentet. Denna text är under 

                                                      
43 Ett meningsskapande skrivande åsyftar här det skrivande som inte förefaller pro-
duktorienterat, och som därmed antas fungera för att skapa mening, det vill säga 
begripliggöra ett innehåll på något sätt, och därmed i mindre grad för att fungera 
som produkt. 
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arbetet inte riktad mot slutprodukten utan har snarare genomgående karak-
tär av stödtext.44 I avsnittet kommer jag att visa hur denna textstrategi fram-
träder i materialet. Inledningsvis tar jag utgångspunkt i Sannas skrivprocess. I 
figur 4 visas Sannas textlinje där de 129 digitala texterna som hon delat under 
processen finns representerade (21 stöddokument och 108 måldokument). 

                                                      
44 Denna karaktärisering utgör, vilket jag tidigare påtalat, en svårighet i analysen, 
eftersom jag inte kan säga något om studentens intention med texten vid specifika 
tillfällen. Man kan tänka sig hypotetiska fall där studenter lämnar in det som jag 
bedömer som fragmentarisk och ofärdig text som slutprodukt. Det anses dock vara 
ett osannolikt scenario när det gäller dessa studenter, som har bedömts som med-
vetna om, och förmögna att hantera de språkliga krav som gäller för uppsatsen.  
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I textlinjen på föregående sida synliggörs hur Sanna delar in sin uppsatstext 
i olika måldokument. I måldokumenten skriver Sanna text som ofta karak-
täriseras av att den är fragmentarisk och otypisk för vad som kan förväntas 
inom ramen för genrekonventionen. Sannas skrivande framstår inte som 
präglat av uppsatsens form och funktion, utan tycks snarare fungera som 
ett led i hennes tankearbete. Det handlar i hennes fall framför allt om att 
bearbeta litteratur och mer sällan om att hantera uppsatsens empiri. Utöver 
det digitala textarbetet gör Sanna även frekvent bruk av den analoga an-
teckningen. I dessa texter drar skrivandet tydligare mot analys av empirin, 
det vill säga mot kunskapsproduktion. I textlinjen ovan framkommer att 
Sanna skriver ett fåtal digitala stöddokument. Dessa skriver hon framför 
allt inledningsvis under arbetet men de verkar vid senare tillfällen inte an-
vändas. Mot slutet av processen är det framför allt en planeringslista samt 
ett ”slaskdokument” som hon skriver i, utöver själva uppsatsdokumenten.  

Sanna arbetar växelvis i de olika måldokument hon skapar. Först i slutet 
av processen sätts dokumenten ihop till det som blir den slutliga uppsat-
sen.45 Denna indelning av texterna förklarar hon i intervjun, för det första, 
som en konsekvens av att hon är med och deltar i studien. Hon menar att 
hon inledningsvis tänkte att den här uppdelningen skulle göra det lättare att 
dela texterna. För det andra är det en följd av att hon inte har Word som 
ordbehandlingsprogram på datorn. Uppdelningen framstod för henne som 
det enklaste sättet att hantera text i Google drive. Inför den andra uppsats-
processen (då hon inte deltar i studien) vill hon ändra den här hanteringen, 
eftersom hon tycker att uppdelningen av text på det här sättet blivit alldeles 
för rörig.  

I viss mån kan Sannas skrivande karaktäriseras som globalt. Hennes upp-
delning av uppsatsen i olika dokument gör dock att det blir svårare för 
henne att skapa en helhetskänsla. Sanna anser också att hon lätt fastnar i 
lokala textproblem. Det härrör, menar hon, ur en föreställning om att tex-
ten måste vara perfekt (vilket drar mot en mer produktinriktad syn på text). 
I intervjun beskriver hon till exempel att hon lätt fastnar i lokala textfrågor, 
vilket ges exempel på nedan och på nästföljande sida.  

Det som jag håller på och pysslar mycket med i texten det är ju såhär formu-
leringar (mm) hela tiden. Hänger väl ihop med att jag gillar texter också eller 
att jag försöker formulera om meningar så att de låter bra, det är inte så 

                                                      
45 Sanna behöver dock också sammanfoga de olika dokumenten under processen för 
att presentera uppsatsen för handledning eller vid seminarium. Efter en sådan pre-
sentation återgår hon till att skriva i de olika deldokumenten igen. 
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mycket själva innehållet egentligen (…) jag hänger upp mig hela tiden på 
formulering. Hur jag formulerar mig. Att det kanske är det som gör att det 
är svårt att bara sitta och flödesskriva också och komma igång att skriva för 
att jag, ibland funkar det jättebra, ibland låter jag mig bara sitta och skriva 
utan att tänka på hur jag formulerar mig. Men oftast så är det nog att jag 
hänger upp mig på nått ord. Nej jag vill inte ha det, det är inte riktigt det jag 
är ute efter utan det är en synonym till det. Så sitter jag och håller på sådär. 
Då kan jag sitta jättelänge med en mening (Sanna intervju). 

Sannas fokus förefaller således bli lokalt även om det inte från början är 
hennes intention. Hon uppmärksammar det själv under intervjun som ett 
problem och som en bidragande orsak till att hon inte blir klar med uppsat-
sen i tid. Hennes skrivande är också rekursivt då hon kan ta upp och arbeta 
med olika delar av uppsatsen fortlöpande under processen. Trots att Sanna 
är så att säga noga med formuleringarna skriver hon ofta text med karaktär 
av stödtext i sina måldokument. Hon arbetar till exempel ofta med listor. 
Listan använder hon, framhåller hon i intervjun, för att få en bild av hur 
hon kan strukturera upp innehållet i texten och den gör att hon känner sig 
mindre spretig. Det är framför allt ordbehandlingsprogrammet Google 
Docs som, utöver den analoga anteckningen, används i hennes arbete.  

Sallys båda skrivprocesser kännetecknas av arbete i måldokumentet. För 
henne, liksom för Sanna, är också det analoga skrivandet viktigt. Sallys mål-
dokument utgörs av ett sammanhållet dokument, som sparas i olika vers-
ioner. Sally återkommer då och då till de tidigare versionerna vid senare 
tillfällen. Det bör betonas att även Sally skriver en del digitala stöddoku-
ment, särskilt under hösten. De flesta av dessa behandlar inte analysarbetet 
utan utgör snarare sätt att hantera insamlingen av ett material, som i hennes 
observationsschema och intervjuguide. I den analoga anteckningen blir hen-
nes arbete med analysen mer framträdande, liksom för Sanna.  

Sally skriver, i det digitala, nästan uteslutande i sitt måldokument. Precis 
som hos Sanna har det en prägel av stödtext snarare än av produkt under 
processen. Sally arbetar nästan uteslutande i Google Docs men måste i slutet 
av uppsatsarbetet byta till Word för att kunna lägga in texten i högskolans 
uppsatsmall (vilket också gäller för Sanna). Att Sally genomgående arbetar 
med alla uppsatsens delar pekar på ett globalt fokus. Likaså uppvisar hon 
en tydlig rekursivitet i sitt skrivande.  
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Ellen skiljer sig från Sally och Sanna i och med att hon uteslutande arbe-
tar digitalt, utan att förlita sig på det analoga skrivandet.46 Hennes digitala 
dokument har tydlig karaktär av stödtext under arbetet. Hon arbetar på 
olika sätt med måldokumentet under processen. Inledningsvis har hon delat 
in det i olika deldokument (liksom Sanna) för att i mitten av processen 
övergå till att skriva enbart i ett dokument (liksom Sally). I intervjun anger 
hon att deldokumenten sammanfogats därför att hon insett att arbetet blivit 
alldeles för rörigt. Genomgående karaktäriseras dessa måldokument av 
stödtext, det vill säga av att vara under bearbetning. Det blir exempelvis 
tydligt i och med hennes massiva bruk av kommentarsfunktionen. Ellen 
uppvisar ett tydligt globalt fokus och rekursivt skrivande. Hon tar inspirat-
ion från uppsatshandledningsboken och ”börjar bakifrån” med att försöka 
formulera möjliga slutsatser redan inledningsvis i arbetet.47 Såväl Sanna och 
Sally, liksom Ellen, arbetar med en omfattande mängd text genomgående 
under arbetet. I deras arbete blir skrivandet som kurerande aktivitet dock 
inte lika explicit som i Elis fall. Sannas, Sallys och Ellens processer av att 
sätta ihop, sammanföra och skapa nytt vävs stället samman med arbetet 
med att skapa en slutprodukt.  

Sammanfattningsvis är de skribenter som genomför ett omfattande text-
arbete ändå de som, i varierande grad, visar upp ett utpräglat kurerande 
skrivande. Det handlar bland annat om att de hanterar en större mängd 
text. I de texter de skriver visar de hur de samlar in text, sätter ihop text och 
skapar något nytt av det. Genom att detta arbete i större utsträckning syn-
liggörs i de texter som skrivs, framträder ett kurerande skrivande tydligare 
både för skribenterna själva och för mig som forskare.  Dessa skribenter 
visar också upp mer omfattande hopsamlingar, vilket blir särskilt tydligt 
hos Eli. Han använder sig av olika skrivteknologier vilka därmed tillåts in-
verka i det kurerande arbetet. I en sammanhållen textstrategi sker arbetet 
primärt inom ramen för måldokumentet även om skrivande för hand också 
förekommer. För dessa skribenter riktas den digitala texten inte mot gen-
rens form och funktion, det vill säga slutprodukt, utan dokumentet verkar 
under processen snarare fungera som ett stöd i tankearbetet och får alltså 
karaktär av stödtext (en väsentlig skillnad från Eli som i måldokumentet 
tidigt riktar in sig mot produkten och dess layout). Skribenterna med en 

                                                      
46 Det finns vissa undantag, särskilt inledningsvis i arbetet. Hon arbetar också ana-
logt i fysiska texter, såsom böcker och i sina egna utskrivna kopior av uppsatstexten. 
Hon framhåller dock i intervjun att hon inte skriver för hand.  
47 Detta framkommer i de uppsatsdokument hon delar. 



112 
 

SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 
 

sammanhållen textstrategi tar utgångspunkt i en digital skrivteknologi, det 
vill säga Word (Ellen) eller Wordliknande program som Google Docs (Sally 
och Sanna). Deras hopsamlingar är därmed snävare, och de aktörer som ges 
utrymme att inverka på skrivandet är färre till antalet.  

6.3 Produktinriktat textarbete 
I detta avsnitt presenteras ett mer produktinriktat textarbete. Det innebär 
att studenterna skriver text i mindre omfattning och att de texter som skrivs 
är tydligare inriktade mot en slutprodukt.48 Därmed blir måldokumentet 
centralt under processen. Det produktinriktade textarbetet skulle i viss mån 
kunna liknas vid ett sammanhållet arbete. Skillnaden är att arbetet i måldo-
kumentet i den här kategorin genomgående riktas mot textens slutliga form 
och funktion (måltext). Textarbetet i måldokumentet är inte heller lika om-
fattande. I och med slutproduktens starka koppling till Word (eller Word-
liknande program) blir skrivandet präglat av Word som aktör, i snävare 
hopsamlingar. Inom ramen för ett produktinriktat textarbete urskiljs två 
typer av mer specifika textstrategier. Först presenteras den kontinuerliga 
textstrategin, där måldokumentet fortlöpande skrivs fram som produkt un-
der arbetet. Därefter presenteras den uppskjutande textstrategin, i vilket 
skrivandet (av textprodukten) istället skjuts på framtiden.  

6.3.1 Kontinuerlig textstrategi 
Den kontinuerliga textstrategin är genomgående inriktad mot slutproduk-
ten och tanken på att bli klar. Uppsatsen betraktas som ett arbete som ska 
bli utfört för att så småningom få ett betyg.49 Benjis uppsatsprocess karak-

                                                      
48 Kategoriseringen av texter som produktinriktade är, återigen, inte helt utan tvek-
samheter. Vissa av studenterna här, framför allt Petra och Karolin, utgör också 
gränsfall. Karaktären på texterna kan också påverkas av hur deltagarna resonerar 
om de texter som de delar med mig. Det är inte otroligt att de studenter som exem-
pelvis mejlar texter, vilket Ignazio, Petra och Benji gör, företrädesvis mejlar sådana 
som är bearbetade för att kunna visas upp för en läsare (mig). Med det i beaktande 
har jag också fått väga in andra datatyper i den här analysen. Empirin har så att 
säga triangulerats. Textdelningen utgör trots detta en stor begränsning med meto-
den.  
49 Vilket alltså innebär att texten i regel genomgående framträder som överensstäm-
mande med genrenormer och som någorlunda begriplig för en extern läsare. Utma-
ningarna med denna kategorisering har tidigare diskuterats i metodkapitlets avsnitt 
5.4.2.  
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täriseras av en sådan strategi. Han skriver visserligen ett antal stöddoku-
ment, både digitala och analoga, men hans huvudfokus ligger på måldoku-
mentet: ”C-uppsats”. I detta dokument har texten genomgående en sam-
manhållen ”färdig” karaktär, till skillnad från hos Sanna, Sally och Ellen 
där den framstår som mer fragmentarisk under arbetet. I måldokumentet 
skriver Benji systematiskt in uppsatsens förväntade delar. Hans tillväga-
gångssätt kan beskrivas i termer av att han vill skriva klart del för del. Han 
skriver en del, anser sig klar med den och övergår till nästa. Detta arbetssätt 
är medvetet, vilket blir tydligt i citatet från intervjun nedan.  

Jag kör med olika klossar kan man säga (…) jag började med en, så försökte 
jag slutföra det och så satte jag bara ihop det på slutet (Benji intervju). 

I Benjis process är meningsskapandet (och det kurerande arbetet) ofta im-
plicit. Måldokumentet fungerar genomgående främst för att kommunicera 
ett resultat. De fåtal stöddokument han skriver fungerar framför allt för 
litteraturbearbetning och materialinsamling. Det är texter som används ti-
digt i processen för att utkristallisera frågor, syftet med den egna uppsatsen 
och för att kunna genomföra materialinsamlingen. Han behöver också 
skriva separata stöddokument för att hantera empirin (transkriptioner). De 
40 digitala texter som Benji har delat finns representerade i figur 5 (15 stöd-
dokument och 25 måldokument). 
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Benji är metodisk i sitt arbete med uppsatsen och har en insikt om helhetens 
betydelse, vilket implicerar ett visst globalt fokus. Han skriver framför allt 
linjärt snarare är rekursivt, vilket blir tydligt i tillvägagångssättet att skriva 
del för del. Benji skriver vidare också till viss del analogt för att bearbeta 
litteraturen. Detta skrivande är strukturerat och ordnat på vissa sätt, vilket 
jag återkommer till i kapitel 7.  

Daniels process är liksom Benjis riktad mot den tänkta produkten. För 
hans del handlar det om att utesluta textarbete som inte är nödvändigt. Han 
följs enbart under sin andra uppsatsprocess, vilket har betydelse för resul-
taten. Daniel kan utifrån sina tidigare erfarenheter styra sitt arbete på ett 
annat sätt än tidigare. Det beror dels på att han arbetar utifrån ett liknande 
material och liknande frågor som i den första uppsatsen. Dels beror det på 
att han nu har en känsla för hur strukturen på uppsatsen ska se ut. Därför 
menar han att han har kunnat räkna dagar, nästan timmar, för att planera 
och optimera sin process. På så sätt kan han ägna sin fritid åt andra saker 
som är viktiga för honom. I intervjun förklarar han detta arbetssätt. 

Den (processen, min anmärkning) har varit väldigt målinriktad. Eller den har 
varit väldigt tydlig skulle jag vilja säga. För att jag gör en fördjupning av det 
arbete jag har gjort i våras. Så jag har haft liksom skelettet. Alla delar klart. 
Och då har jag kunnat, jag har haft det skelettet framför mig och då har jag 
satt. Då har jag vetat hela tiden vad det är jag arbetar med. Vilka delar och 
då har jag också kunnat gjort scheman, vilka dagar jag ska göra vilket så att 
det blir tydligt för mig att jag har två dagar jag får skriva en inledning till 
exempel, sen fortsätter jag (Daniel intervju). 

Daniel framhåller under intervjun att han ”plaskar i kända farvatten”. Det, 
och att han har en känsla för vad han kan klara av, gör att han räknar med 
att bli klar, även om han ”bara” sätter av skrivtid mellan åtta och tolv. I 
snitt menar han att han har suttit dessa fyra timmar per dag, något som han 
anser är en stor skillnad från den första uppsatsprocessen. Då kände han sig 
inte alls lika säker och kunde inte chansa på att arbeta så korta pass. Tidsa-
spekten är återkommande i Daniels resonemang om sitt skrivande. Analoga 
anteckningar är helt bortrationaliserade i hans process. Han menar i inter-
vjun att det tar tid och att det man skriver ändå måste föras över till det 
digitala. Då kan han lika gärna skriva digitalt med en gång, annars blir det 
”dubbelt arbete”.  

Daniel arbetar framför allt i sitt måldokument, som han precis som Sanna 
delar upp i olika och ganska många delar. Dessa motsvarar avsnitten i upp-
satsen eller en specifik analysdel. Han behöver, precis som Sanna och Ellen, 
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sammanfoga dessa delar på slutet. Daniels argument för att dela upp arbetet 
på detta sätt är att det känns mindre rörigt. Han gillar känslan av att börja 
på ett nytt, vitt blad. Däremot menar han i intervjun att han inte nödvän-
digtvis arbetar utifrån ett ”uppsatsens A-Ö”. Snarare hoppar han mellan 
olika texter. I Daniels process urskiljs därmed såväl rekursiva som linjära 
arbetssätt. Det tydliga skrivandet av del för del, där texterna genomgående 
är produktinriktade, som hos Benji, tyder på en mer utpräglad linjäritet. 
Daniel har en tydlig tanke om att texten genomgående ska vara ”korrad” 
och färdig. Han uttrycker det, exempelvis i processloggen, som att texten 
genomgående måste ha en viss standard. I växlandet mellan olika delar av 
uppsatsen urskiljs en mer utpräglad rekursivitet. Det övergripande fokuset 
på uppsatsens hela struktur, som är uttalat hos Daniel, indikerar ett globalt 
synsätt. Såväl Daniel som Benji är också skickliga studenter när det kommer 
till att planera tid och att effektivisera sitt arbete. Båda blir färdiga med 
uppsatsen i god tid. Det tydliga schemaläggandet och strukturerandet blir 
ett sätt att strömlinjeforma skrivandet utifrån den tid som de har till sitt 
förfogande. Arbetssättet kan dock också riskera att bli allt för instrumen-
tellt.  

Karolin och Petra skriver liksom Daniel och Benji kontinuerligt i sina 
måldokument, som vanligen framstår som inriktade mot produkten. De har 
dock inte lika tydliga tidsargument och inte på samma sätt en tanke om att 
strömlinjeforma arbetet. I deras texter syns också fler spår av mer fragmen-
tarisk text, genom olika färgmarkeringar, genom viss självdialog och listor. 
Övergripande kan såväl Petra som Karolin ändå kategoriseras som produkt-
inriktade. Karolin skriver få stöddokument. Till viss del skriver hon analogt 
men hon betonar i intervjun att det inte är så vanligt, i alla fall inte när hon 
skriver uppsats (vanligare i föreläsningssammanhang). I enstaka fall skriver 
hon noteringar i mobilens anteckningsapp. Dessa korta stöddokument, så-
väl de digitala som de analoga, har framför allt två funktioner i hennes ar-
bete. Dels listar hon vad som ska finnas med i uppsatsen. Dels skriver hon 
att göra-listor. Listorna utgör alltså rena uppställningar. I måldokumentet 
riktar hon vanligen sitt fokus mot den tänkta slutprodukten, hon skriver 
måltext. Hon lägger från start in referenser som fotnoter, så som det är för-
väntat i hennes ämne (historia). Hon indelar också tidigt dokumentet uti-
från de kapitel och avsnitt som förväntas vara med. I arbetet blir därmed 
ett globalt textfokus och en viss rekursivitet synligt. Karolin skriver liksom 
Benji och Daniel framför allt del för del i uppsatsen men hon arbetar också 
växelvis mellan dessa delar. Hon skriver uteslutande fram sitt måldokument 
i Word (men delar sina texter via Google Drive-tjänsten).  
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Petra arbetar på ett liknande sätt som Karolin. Hon beskriver i intervjun 
sitt antecknande som sporadiskt. Det hon skriver analogt (förutom de egna 
fältanteckningarna, vilka är centrala)50 är för det mesta i textdokument hon 
har fått utskrivet, till exempel vid handledningstillfällen. Liksom hos Karo-
lin förekommer kortare digitala anteckningar, med karaktär av stödtext, i 
måldokumentet och även färgmarkeringar och överstrykningar av text. 
Petra skriver också uteslutande i Word. Hon arbetar genomgående och re-
kursivt med uppsatsen som helhet. Både Karolin och Petra skriver klart upp-
satsen utifrån de givna tidsramarna (båda får också höga betyg, VG respek-
tive B). De utmärker sig från Benji och Daniel i och med att de inte har ett 
lika uttalat tankesätt om att spara eller utnyttja tid. De är inte heller lika 
tydligt produktinriktade i de texter som delas under processen.  

I den kontinuerliga textstrategin är skrivandet genomgående inriktat mot 
produkten. Skrivandet framstår inte som ett sätt att kurera text i lika hög 
utsträckning som i det omfattande textarbetet. Därmed behövs inte lika ut-
präglade, och explicita, strategier för att samla in och sammanfoga text. De 
hopsamlingar som präglar skrivandet kan inte heller ses som särskilt varie-
rade. Det är förstås möjligt att skribenterna kurerar text även om det inte 
blir tydligt i de texter som de delat under processen. Det utgör en begräns-
ning i analysen. Trots detta ses de resultat som framkommer här som rim-
liga i förhållande till den övriga empirin i studien.  

6.3.2 Uppskjutande textstrategi 
Den uppskjutande textstrategin innebär att det digitala textarbetet skjuts på 
framtiden. Det behöver inte vara en medveten strategi, även om den fram-
träder som sådan i det här fallet, och uppskjutandet kan bero på flera saker. 
För Ignazio, som är den enda deltagaren i studien vars process utmärks av 
den här strategin, är skälet inte att han inte ägnar tid åt uppsatsen. Det 
handlar snarare om att han lägger stor del av sin tid på att läsa, inte på att 
skriva, åtminstone inte digitalt. I figur 6 visas Ignazios textlinje där hans 22 
digitala texter finns representerade (3 stöddokument och 19 måldokument).  

                                                      
50 Det analoga antecknandet vid empiriinsamlingen förklarar Petra utifrån argumen-
ten att själva insamlingsmetoden, observation och intervju, krävt det. Hon har helt 
enkelt inte velat använda digitala hjälpmedel i det skedet av insamlingen eftersom 
hon ansett att de utgjort ett alltför störande inslag i hennes materialinsamling.  
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I textlinjen på föregående sida blir det inte uppenbart att skrivandet skjuts 
på framtiden. Ignazio skickar någorlunda regelbundet in sina utkast, även 
om han gör det mindre frekvent än de andra studenterna i studien. Ignazio 
skriver alltså digital text även under processen. Han behöver, om än mot-
villigt, lämna in text till de obligatoriska seminarierna. Det uppskjutande 
textarbetet, och vad det får för konsekvenser, blir däremot uppenbart i och 
med att han i slutet behöver skriva text i stora sjok. Han blir tvungen att 
göra det under enskilda dagar och nätter, vilket leder till ohållbara arbets-
förhållanden under den perioden.  

Det som Ignazio själv lyfter som ett problem under intervjun är att han 
inte förrän de sista dagarna på kursen bokat in ett tillfälle för handledning. 
Vid det tillfället kräver handledaren ganska stora omarbetningar. Det leder 
till att Ignazio behöver skriva om och lägga till väldigt mycket text, enligt 
honom själv ”nästan hela uppsatsen”, under några få dagar. Det sena hand-
ledningstillfället beror enligt Ignazio på hans ovilja att lämna ifrån sig text 
innan han anser att den är klar. En annan aspekt som han lyfter fram som 
viktig i relation till hur svårt det är för honom att skriva klart är att han inte 
har skrivit ett förberedande PM. Det har Karolin som samma kurs på 
samma högskola, gjort. Ignazio missade det tillfället på grund av utlands-
studier. Han resonerar i intervjun om att detta gjort det svårare under upp-
satskursen. Det var utmanande, menar han, att få grepp om vad uppsats-
genren innebär och hur syfte och frågor ska skrivas.  

Det måldokument som Ignazio skriver fungerar, när han väl skriver det, 
som måltext. Det framstår dock snarast som nödvändigt då han, vilket 
nämnts, lider av svår tidspress när han väl börjar skriva. Det produktinrik-
tade tänkandet är också tydligt i hans resonemang om texten som en tan-
kens slutprodukt. Ignazio vill läsa och förstå innan han kan skriva, vilket 
blir tydligt i citatet från processloggen nedan. Vid tillfället, som han beskri-
ver i citatet nedan, har han egentligen tänkt börja skriva på sin text, men 
avvaktar eftersom han inte känner sig klar. 

Har fortsatt att läsa på eftermiddagen. Jag kände mig inte "klar" för att börja 
skriva (…). Jag vill kunna planera min skrivprocess. Att typ göra en ”skiss” 
om vad jag ska skriva om. För att kunna göra det måste jag ”samla in” det 
jag behöver för att kunna skriva en färdig ”produkt”. Just nu tycker jag inte 
att jag har samlat in tillräckligt mycket data (inte läst tillräckligt) för att 
skriva ett arbete som jag sedan kan vara nöjd med (Ignazio processlogg 26 
april).  
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Ignazio särskiljer alltså en läs- och lärprocess från en efterföljande (digital) 
skrivprocess. I läs- och lärprocessen skriver han visserligen, men för hand, 
och på vissa systematiserade sätt som tydligt särskiljs från det digitala skri-
vandet. Han hoppar ogärna mellan dessa, vad han uppfattar som olika pro-
cesser, något han framhåller i citatet från intervjun nedan.  

Jag vill gärna läsa allting först, skapa mig en uppfattning, sen när jag är klar 
med all läsning det är då jag vill börja skriva. Nu känner jag mig klar, nu har 
jag forskat i det här tillräckligt. Nu kan jag börja analysera. Jag vill inte 
hoppa fram och tillbaka (Ignazio intervju).  

Ignazio uppvisar i sitt skrivande en viss linjäritet, det vill säga att uppsats-
texten skrivs från punkt A (inledning) till punkt B (slutsats). Till skillnad 
från Daniel, som poängterar att han inte skriver ”uppsatsens A-Ö” är det 
just så som Ignazio (liksom Benji) vill arbeta. Till exempel skriver han in de 
analyser av filmer han arbetar med var och en för sig och går inte vidare till 
nästa förrän den han håller på med är klar. Däremot går han, liksom de 
övriga studenterna, tillbaka i processen för ett visst mått av redigeringsar-
bete.  

Ignazio uppvisar visserligen ett visst globalt fokus genom att utgå från 
dispositionen som finns angiven i ”informationsdokumentet”, vilket han 
anger att han gör i processloggen, men framför allt är det ett lokalt och 
linjärt skrivande som framträder i den empiri han delar. För Ignazios del 
kan den uppskjutande textstrategin ses som ett hinder för ett kurerande ar-
bete med text. Särskiljandet av en läs- och lärprocess från det digitala skri-
vandet leder till färre möjligheter att samla in, välja ut och sammanfoga ett 
innehåll, och därigenom skapa något nytt, att kurera text. Även om Ignazio 
lyckas bli godkänd på uppsatsen (efter idogt arbete) framträder uppdel-
ningen av uppsatsprocessen på detta sätt som att försvåra skrivprocessen. 
Ignazio påpekar själv i intervjun att han inte har känt till vilken typ av text-
arbete som uppsatsskrivande i sig innebär och att det har varit svårt för 
honom att veta hur han ska hantera det. Ignazio påtalar också i intervjun 
att han, till nästa uppsatsskrivande, vill förändra sin skrivprocess. 

Det produktinriktade textarbetet utmärks sammanfattningsvis av att 
skribenternas texter är riktade mot det som ska bli slutprodukten. Även om 
vissa av dem skriver för hand, framför allt för att bearbeta litteratur, riktas 
det digitala skrivandet mot färdigställandet av uppsatsen. Möjligen som en 
följd av det skriver de också en betydligt mindre mängd text under arbetet. 
Därmed blir det kurerande skrivandet mindre framträdande i dessa studen-
ters textarbete. Hopsamlingarna genom vilket skrivande blir till är också 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

121 
  
 

mindre varierade. De aktörer som ges utrymme att inverka på skrivande är 
få till antalet. I det produktorienterade textarbetet kan det handla om att 
studenterna vill strömlinjeforma sitt skrivande, eller att de skjuter skrivan-
det på framtiden. Stöddokument är inte helt frånvarande under arbetet men 
få till antalet såväl i digital som analog form. Det bör betonas att ett pro-
duktinriktat skrivande behöver vara en del av uppsatsprocessen. Uppsatsen 
måste så att säga bli klar inom en viss tid. I det avseendet kan det vara 
olyckligt att särskilja en läs- och lärprocess från en skrivprocess, det visar 
Ignazios stressiga slutskrivande inte minst. Ett alltför produktinriktat fokus 
innebär dock att skrivandet riskerar att bli instrumentellt. I det ligger att 
skribenterna ger sig själva färre tillfällen att kurera text genom skrivande.   

6.4 Det kurerande textarbetet 
I kapitlet har jag redogjort för studenternas övergripande textstrategier för 
att hantera uppsatsarbetet. Jag har visat att skribenterna på olika sätt och i 
olika grad skriver text och att de därmed synliggör ett kurerande textarbete 
i varierande utsträckning. Det innebär också att det distribuerade aktör-
skapet, genom vilket skrivandet görs möjligt, ser olika ut. Skribenterna an-
vänder olika skrivteknologier och digitala program, och det resulterar i 
olika slags hopsamlingar. 

Det kurerande skrivande blir särskilt tydligt hos de skribenter som bedri-
ver ett omfattande textarbete.51 Vare sig studenterna uppvisar särskiljande 
eller sammanhållande textstrategi uppstår varierade hopsamlingar. Eli har 
en utpräglat särskiljande textstrategi, där textarbetet är baserat på olika 
slags texter och teknologier. Genom de varierade hopsamlingar av olika ak-
törer som präglar Elis arbete skapas potential för att avgränsa men också 
för att sammanföra och skapa relationer mellan texter. Det möjliggör ett 
utpräglat kurerande arbete som inte bara handlar om att samla in, utan 
också om att skapa nytt. Elis texter blir därmed en sorts artefakter i aktivitet 
(Prior, 2006 s. 58). Sally exemplifierar den sammanhållna textstrategin, där 
måldokumentet är den dominerande texten. Variationen mellan olika do-
kument och teknologier är betydligt mindre än hos Eli. Ändå är arbetet 
präglat av reflektion, av ett tankearbete, och inte så mycket av att tidigt i 
processen skriva mot slutprodukten. I måldokumentet bearbetar hon ofta 

                                                      
51 Detta är också ett resultat av att de överlag har delat med sig av en större mängd 
text, vilket leder till att det finns en större mängd data om deras skrivande. Därmed 
kan deras skrivprocesser också bli mer explicit framskrivna.  
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litteratur och i anteckningar för hand analyserar hon sin empiri. I det syn-
liggörs ett kurerande textarbete. 

Det kurerande skrivandet är mindre tydligt hos de studenter som bedriver 
ett produktorienterat textarbete. Tidigt i processen riktar de istället in arbe-
tet mot att färdigställa själva uppsatsen. Här finns studenter, inte minst 
Benji, med en kontinuerlig textstrategi. För honom handlar det om ett 
strömlinjeformat arbete steg för steg. När en del av uppsatsen är färdig går 
han till nästa del och skriver färdigt den. Benji skriver alltså linjärt mer än 
rekursivt, även om ett visst kurerande arbete också finns i hans bearbetning 
av litteraturen för hand. Typisk för Ignazio är den uppskjutande textstrate-
gin, där uppsatsen skrivs sist när allt är färdigtänkt. Ignazio bearbetar sitt 
stoff genom att skriva för hand och ser det digitala skrivandet som uteslu-
tande till för att skriva slutprodukten. Arbetet med att samla in, läsa och 
tänka hålls avgränsat från arbetet med den egna uppsatstexten. Med denna 
betoning på skrivandet som produkt eller som förvaring av kunskap (jfr 
Delacambre och Donahue, 2012 s. 144), blir det svårt att få till ett kurer-
ande arbete, vilket bidrar till att Ignazio hamnar i tidsnöd och får jobba dag 
och natt med uppsatsen mot slutet av processen. 

Kapitlet visar hur studenter förhåller sig till globalt och lokalt textfokus, 
och till rekursivitet och linjäritet. Dessa begrepp ses som nära relaterade till 
varandra. Det är nödvändigt, men utmanande, för alla studenter att kunna 
hantera texten på alla nivåer. Det kan vara en orsak till att man som skri-
bent inte vill hantera så stora mängder text eller att man inte vill skriva 
rekursivt. Istället finns en önskan om att kunna bocka av del för del. Ett 
omfattande textarbete innebär större möjligheter till ett kurerande skri-
vande, det vill säga att på omväxlande och olika sätt arbeta med textens 
olika delar och innehåll. Men det kan också innebära utmaningar när det 
gäller att strukturera och hålla ordning på den text som man behöver han-
tera. För att kunna upprätta globalt såväl som lokalt textfokus och en re-
kursivitet i skrivandet krävs att skribenten kan orkestrera och ordna denna 
stora textmängd. Ett omfattande textarbete är på detta sätt utmanande. För 
att skriva klart uppsatsen krävs att skribenten lyckas växla mellan globalt 
och lokalt fokus, samt mellan texter, processer och delar av uppsatsen. Det 
kräver också att skribenten lyckas skriva klart del för del. Såväl det omfat-
tande som det mer produktinriktade textarbetet innebär således utmaningar 
i skrivandet.  

Det kurerande arbetet består därmed inte enbart av att samla in och sam-
manföra, utan också av att presentera och formulera det nya. Även om jag 
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vill rikta fokus mot den meningsskapande aktivitet som jag menar att skri-
vande kan innebära, är det också viktigt att framhäva att produktfokus är 
betydelsefullt för att bli färdig med uppsatsen i tid. Skrivandet behöver ske 
inom vissa givna tidsramar och det måste studenterna förhålla sig till. Vad 
som framträder som viktigt, i det här avseendet, är att skribenterna lyckas 
upprätta en parallellitet mellan det meningsskapande arbetet och framstäl-
landet av en produkt. I det avseendet vill jag hävda att parallella processer 
är eftersträvansvärt i ett vetenskapligt, kurerande skrivande. Det är tydligt 
att det kurerande arbete som uppsatsen förutsätter är krävande och svårt. 
Vad detta textarbete kan innebära mer specifikt redogör jag för i nästa ka-
pitel. 
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7 Uppsatsens texter  
I det föregående kapitlet gav jag en övergripande bild av studenternas text-
arbete. I kapitlet framträder att studenterna mobiliserar olika textstrategier 
och skrivteknologier. I det här kapitlet förskjuts fokus mot texternas inne-
håll och funktion. Jag inleder med att i avsnitt 7.1 presentera de analytiska 
ingångarna. Därefter presenteras de olika textfunktioner som urskilts i 
materialet i avsnitt 7.2–7.5. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i av-
snitt 7.6. 

7.1 Analytiska ingångar 
I kapitlet fokuseras de texter som skrivs under uppsatsarbetet. Avsikten är 
att analysera dessa texters funktion och studenternas olika förfaranden när 
de skriver dem. Den primära datatypen i analysen är de texter som delats 
under processen. Detta material har kompletterats med studentens eget re-
sonemang i processloggar och intervjuer. På ett övergripande plan utgår jag 
i analysen från distinktionen mellan stöd- och måldokument. Det har inne-
burit att jag gjort en åtskillnad mellan texter som skrivits för att lämnas in 
och texter som inte gör det. Ett uppsatsutkast utgör i det avseendet ett mål-
dokument, medan en handskriven anteckning per automatik istället antas 
fungera som stöd i arbetet (stöddokument). En diskussion om denna indel-
ning i stöd- och måldokument respektive stöd- och måltext återfinns i me-
todkapitlet (avsnitt 5.4.2) samt i det föregående kapitlet (avsnitt 6.1). De 
stöddokument eller stödtexter (delar av dokument) som studenterna redo-
visat har vidare kategoriserats utifrån fyra centrala funktioner: att bearbeta 
litteratur, att hantera empiri, att gå från empiri till analys och att monitorera 
arbetet. Dessa funktioner är kopplade till ett visst innehåll och är nära rela-
terade till de förväntade genrekraven.  

I analysen har jag grupperat texterna utifrån frågorna varför, vad och 
hur. Varför-frågan svarar mot funktion och är nära relaterad till vad-frå-
gan, det vill säga textens innehåll. Hur-frågan däremot relaterar till hur stu-
denterna går till väga i detta arbete, det vill säga deras förfaranden, som kan 
vara såväl digitala som analoga. Textfunktionerna svarar mot olika mo-
ment i det vetenskapliga arbetet och därmed de genrenormer som gäller för 
en studentuppsats. Den första funktionen, att bearbeta litteratur, avser tex-
ter där studenten förhåller sig till tidigare forskning. Den andra funktionen, 
att hantera empiri, avser texter där empirin i sig blir text, det vill säga textu-
aliseras, eller texter som behövs för att hantera själva insamlingen. Den 
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tredje funktionen, att gå från empiri till analys, handlar om att i texter be-
arbeta den insamlade empirin i en analys. Den fjärde funktionen, att moni-
torera arbetet, avser hantering av själva arbetsprocessen, eller genrenormen 
i text. I nedanstående avsnitt 7.2–7.5 presenteras dessa kategorier ytterli-
gare. Varje avsnitt inleds med en redogörelse för hur respektive textkategori 
hanterats analytiskt.  

7.2 Att bearbeta litteratur 
I kategorin att bearbeta litteratur inryms texter som berör tidigare kun-
skap.52 De texter som studeras här utgör led i studenternas rekontextuali-
seringsarbete. Min användning av begreppet ligger i linje med Eriksson och 
Mäkitalos (2013), det vill säga att det utgör en process vari skribenter ur-
skiljer och använder ett material i nya sammanhang. Rekontextualiserings-
arbetet består i det här sammanhanget således av att hantera och relatera 
till tidigare kunskap.  

Texterna där studenterna bearbetar litteratur utgörs ofta av rena citat, 
eller referat, med efterföljande information om var materialet går att åter-
finna (sidor, boktitel osv). Även dessa rena avskrifter kan ses som rekontex-
tualiserande i någon mån eftersom de har valts ut utifrån tanken att de kan 
ha relevans i det nya sammanhang som uppsatsprojektet utgör. En mer ut-
präglad rekontextualisering framträder i vissa av studenternas (ofta digi-
tala) texter. Textinnehållet har då bearbetats mer explicit i relation till det 
egna projektet. Rekontextualisering kan ses som en del i det kurerande, aka-
demiska skrivandet. Medan rekontextualisering åsyftar det specifika arbetet 
med tidigare litteratur avser begreppet kuration, i detta fall, uppsatsskrivan-
det i sin helhet. Rekontextualisering ses därmed som en aspekt av det kure-
rande skrivandet. 

I tabell 5 på nästföljande sida har jag klassificerat och benämnt de olika 
förfaranden genom vilka studenterna tar sig an den tidigare litteraturen. In-
delningen baseras på de mönster som framträtt i empirin, men kategorierna 
är inte absoluta utan representerar vad som är mest framträdande för de 
olika skribenterna i det här materialet. I tabellen redovisas vidare var stu-
denterna bearbetar litteratur, det vill säga om de gör det i stöddokument 

                                                      
52 De texter där den egna empirin istället konkret lyfts in har benämnts som att ha 
funktion i analysarbetet (att gå från empiri till analys). Gränsen mellan dessa två 
olika kategorier av texter är inte alltid tydlig. Bearbetningen av litteratur kan givetvis 
ske samtidigt som en analys genomförs. I de fall där kategoriseringen inte är entydig 
har jag försökt vara tydlig med det i redovisningen.  
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(analogt/digitalt) eller om de gör det i måldokumentet. Tre av studenterna 
synliggör inte rekontextualiseringsarbetet i någon större utsträckning i det 
material de delat.53 Deras skrivprocesser är därför inte representerade i föl-
jande analysavsnitt.  

Tabell 5. Förfaranden och dokument för att bearbeta litteratur i text. 

I nedanstående avsnitt redogör jag för de olika tillvägagångssätt som stu-
denterna mobiliserar för att bearbeta den lästa litteraturen. Jag inleder i av-
snitt 7.2.1 med att presentera den modifierade analoga avskriften, ett förfa-
rande som är utmärkande för Benji och Ignazio. Därefter redogör jag i av-
snitt 7.2.2 för en varierad digital och analog rekontextualisering, vilket ut-
märker Sanna och Sallys arbete. Ellen och Eli bearbetar litteraturen primärt 
i digitala mål- och stöddokument. Deras förfaranden presenteras i avsnitt 
7.2.3. Jag avslutar genomgången med en sammanfattande diskussion i av-
snitt 7.2.4.  

7.2.1 Modifierad analog avskrift 
Både Ignazio och Benji har i kapitel 6 kategoriserats som studenter med ett 
produktinriktat textarbete. Deras arbete med den tidigare litteraturen i ana-
loga texter motsäger till viss del en sådan kategorisering. För Ignazios del, 
vars uppsatsprocess präglas av läsande, är den analoga avskriften central. 

53 Det innebär att de texter som de delat genomgående har karaktär av en slutpro-
dukt, och att arbetet med litteraturen genom text därmed inte blivit synligt i denna 
empiri. Det betyder givetvis inte att de inte ägnar sig åt ett rekontextualiserande 
arbete under uppsatsskrivandet men det är inte något som fångats med den här me-
toden eller analysen.  

Student Förfarande Dokument 

Benji Modifierad analog avskrift Analogt stöddokument 

Ignazio 

Sanna Varierad digital och analog 
rekontextualisering 

Analogt stöddokument 
Digitalt måldokument Sally 

Eli Digital rekontextualisering Digitalt stöddokument 

Ellen Digital rekontextualisering Digitalt måldokument 

Daniel Ej synligt - 

Karolin 

Petra 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 127 

Han har ett tydligt system för hur han antecknar, som han också konsekvent 
följer. Detta sätt att arbeta på har han lärt sig under sin tid på högskolan. 

Jag har ett visst sätt att anteckna på också. Jag skriver alltid titel, författare. 
I marginalen är det sidnummer, där skriver jag min anteckning. Om det är 
någonting som hänger ihop med den då gör jag ett streck under (Ignazio 
intervju). 

Ignazio strukturerar sina anteckningar i rubriker och underrubriker och an- 
vänder markeringar för att betona vissa delar av innehållet i de anteckningar 
han för. I rubriken presenterar han den litteratur som behandlas och i sid-
marginalen anger han sidnummer. Ignazio menar själv att det är ett sätt som 
fungerar bra för honom. ”Det sitter i ryggmärgen” säger han i intervjun. I 
figur 7 visas en anteckning där han bearbetar en referens som behandlar det 
centrala begreppet historiebruk. Framför allt formuleringen från sida 62, 
”skänka legitimitet”, har markerats som viktig genom en pilmarkering. 

Figur 7. Ignazios anteckning om historiebruk, 26 april. 

I figur 7 blir det tydligt att Ignazio under sin läsning gör urval, som han 
skriver ner analogt, med sidhänvisning. Han använder listor och pilmarke-
ringar för att ordna innehållet. Begreppet historiebruk blir också en del av 
den färdiga uppsatsen. Det utgör en del av syftesformuleringen och är där-
med ett centralt analysbegrepp. I det avsnitt där han behandlar historiebruk 
(under rubriken teoretiska perspektiv) återkommer han till att historiebruk 
relaterar till frågor om att ge legitimitet, att hävda äganderätt till ett visst 
land och att det handlar om en koppling till den egna historien (”min och 
vår historia” i anteckningen i figur 7). Flera centrala aspekter finns därmed 
med från den anteckning han tidigare skrivit. Anteckningen, menar Ignazio, 
gör att han inte behöver gå tillbaka till litteraturen. Han kan på detta sätt 
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ofta skriva direkt ur minnet, med stöd av de kortfattade noter han gjort i 
blocket. Den analoga anteckningen gör därmed att Ignazio inte behöver 
återkomma till de faktiska källorna, möjligen för att han genom anteck-
ningen bearbetat innehållet och lättare minns det. Om han ändå behöver 
återvända till källan kan han lätt återfinna den. Den analoga anteckningen 
blir alltså också en form av förvaring av kunskap som kan användas vid 
senare tillfälle.   

Benji har ett liknande tillvägagångssätt för att bearbeta litteratur. Han 
skriver av kortare delar av den litteratur han läser och markerar i sin text 
med specifika hänvisningar. Han gör det ofta i nära anslutning till den källa 
han läser och han kan stryka under även i den, vilket synliggörs i figur 8, 
från Benjis skrivplats.  

Figur 8. Benjis skrivplats, analoga anteckningar vid läsning av bok samt närbild av 
bok, processlogg 25 februari. 

I intervjun framhåller han att han gillar att arbeta på detta sätt: att läsa 
böcker och anteckna för hand, att ”skriva ner”. 

När jag läser en bok, kanske en (ohörbart) så ser jag något viktigt stycke, jag 
brukar skriva upp de tre fyra viktigaste begreppen jag tycker i det stycket, 
stryker under det i boken och så skriver jag bara sidan precis bredvid de 
begreppen. (mmm) så jag skriver inte en sammanfattning alltså jag skriver 
bara några begrepp som jag tycker (…) så skriver jag vilken sida de är på 
(mhm) och i vilken bok. Då vet jag att jag kan kolla det som jag har strukit 
under i boken istället för att skriva ner allt (Benji intervju). 

Det som skiljer Benjis analoga skrivande från Ignazios är att han också ut-
nyttjar boken i sig, genom att göra understrykningar i den, vilket gör att det 
blir lättare att återvända till den exakta formuleringen (och gör att han inte 
behöver skriva ner allt som står). Till skillnad från Ignazio, som arbetar 
analogt och sen digitalt, så arbetar Benji mer genomgående digitalt även 
med litteraturbearbetning. När han läser digitalt antecknar han vanligtvis i 
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datorn. I dessa anteckningar brukar han endast, vilket han anger i process-
loggen, använda klipp- och klistrafunktionen. I dessa texter radas utklipp 
upp efter varandra, utan bearbetning men med sidhänvisning. De digitala 
stöddokumenten är dock få till antalet, och förekommer enbart inlednings-
vis i processen, då bearbetning av litteratur är en framträdande aktivitet. 
Trots att Benji både skriver och läser digitalt när han bearbetar litteratur 
anger han, i processloggen, att han föredrar det analoga arbetssättet. 

För Benji och Ignazio är den handskrivna anteckningen viktig för att be-
arbeta tidigare kunskap. De kan relatera ett innehåll till det egna projektet 
genom att till exempel göra ett urval av centrala begrepp, och skriva ner 
dem. I sin anteckningar kan de också göra betoningar och markera relat-
ioner på olika sätt, genom pilar och understrykningar. Båda är noga med 
formalia, att markera sidnummer och att skriva ner titlar. Anteckningarna 
kan i viss mån beskrivas som en form av förvaring av innehåll som de senare 
ska kunna återkomma till. Därmed kan anteckningarna tyckas rent återgi-
vande men en viss bearbetning sker ofrånkomligen genom urvalet, genom 
betoningar och genom möjligheten att skapa relationer med pilmarkeringar. 
Benji talar inte om sitt analoga skrivande som ett specifikt förfarande, så 
som Ignazio gör. Benji betonar snarare det analoga skrivandet som ett sätt 
att förstå ett innehåll. Det analoga arbetssättet menar han är bättre än det 
digitala när det gäller att lära sig saker, eftersom han då inte bara kan ko-
piera text. Ignazio betonar istället själva formen för arbetet, systematiken. 
Han väljer också bort det digitala skrivandet i det här skedet av andra skäl, 
till exempel för att det blir distraherande.  

Eftersom Benji och Ignazio skriver analoga anteckningar på det ovan 
skildrade sättet går det givetvis att diskutera om de är så produktinriktade 
som jag tidigare påstått. I den kategoriseringen har jag dock primärt foku-
serat på deras digitala måldokument där de direkt (och för Benjis del tidigt) 
riktar in sig mot det som ska bli produkten. För Benjis del handlar det täm-
ligen genomgående om ett produktorienterat textarbete i det digitala, me-
dan det för Ignazios del tydligare synliggörs att han särskiljer en läs- och 
lärprocess, från det produktorienterade, digitala skrivandet. De mobiliserar 
båda det analoga skrivandet på likartade, systematiska och ensartade sätt.  

7.2.2 Varierad analog och digital rekontextualisering  
En varierad analog och digital bearbetning av litteratur innebär ett arbete 
med tidigare kunskap i såväl analoga anteckningar som i det digitala mål-
dokumentet. Sanna och Sally utmärker sig genomgående genom sitt omfat-
tande analoga skrivande. Till skillnad från Benji och Ignazio, skriver de för 
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hand kontinuerligt under skrivprocessen och det analoga skrivandet får då 
flera och varierade funktioner. Samtidigt som de bearbetar litteraturen ana-
logt gör de det också digitalt i sitt måldokument.  

Sanna och Sallys analoga anteckningar kan i viss mån sägas likna Benjis 
och Ignazios, exempelvis när det gäller sidhänvisningar. De är dock inte lika 
systematiska som Benjis och Ignazios. Sannas och Sallys texter varierar till 
både form och utseende och de skiftar som nämnts också mellan digitalt 
och analogt skrivande. Deras analoga texter framstår i vissa avseenden som 
mer röriga men de representerar också ett ordnande och i viss mån ett yt-
terligare rekontextualiserande led, vilket synliggörs i figur 9. 

Figur 9. Sannas (till vänster) och Sallys (till höger) anteckningar, okänt datum och 
12 oktober. 

I figur 9 visas Sallys och Sannas inledande arbete med att ordna begrepp, 
citat, referat och egna sammanfattningar. Dessa anteckningar organiseras 
spatialt på papper. Genom denna organisering och genom streckmarke-
ringar och pilar kan nya relationer i det stoff som behandlas uppstå. Det 
skulle kunna benämnas som ett bokstavligt lappskrivande (”patchwri-
ting”)54 (Pecorari, 2003) där olika utvalda textavsnitt organiseras rumsligt 
på pappret, som ett lapptäcke. Det möjliggör ett kurerande arbete, där olika 
idéer och tankar tydligare än vid det rent linjära uppifrån och nedskrivandet 
kan sättas i relation till varandra. Både Sanna och Sally framhåller genom-
gående att det är möjligheter som inte finns, eller som de inte behärskar på 
samma sätt i det digitala.  

Innehållet som bearbetas i Sanna och Sallys texter ovan blir inte synligt i 
slutprodukten. Referensen Vernersson, till vänster i figur 9, finns omnämnd 

54 Ett rearrangemang av texter. 
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en gång i de inledande rader av Sannas uppsats och då knuten till ett relativt 
generellt uttalande om skolämnet samhällskunskap, som en referens bland 
flera. Sally bearbetar i sin anteckning, till höger i figur 9, en text av Kling-
berg, som inte finns uttalat refererad i den färdiga uppsatsen. Sallys och 
Sannas anteckningar visar hur mycket av det skrivande som sker i uppsats-
processen som inte blir en del av slutprodukten. Detta arbete är viktigt in-
ledningsvis i processen, när studenterna behöver utkristallisera ett ämne och 
en fråga. Efterhand blir skrivandet av nödvändighet mer inriktat mot den 
digitala produkten och den litteratur som också refereras i slutprodukten.  

Hos Sanna är framför allt den analoga bearbetningen av litteraturen 
framträdande, men hon skriver även några digitala stöddokument, och 
bearbetar genomgående litteratur inom ramen för måldokumentet. Digitala 
stöddokument skriver hon framför allt inledningsvis i arbetet, innan hon 
har kommit igång med skrivandet i måldokumenten. Figur 10 visar texten 
”Biesta” där hon för ett resonemang om pedagogen Gert Biestas syn på lä-
rande och utbildning. Figur 10 visar hur hon explicitgör den egna reflekt-
ionen, den ”tanke som sprang in”.  

Figur 10. Sanna "Biesta" 9 mars. 

Sanna uppehåller sig i texten vid de didaktiska frågorna55 och besvarar frå-
gan som hon ställer i texten genom att ta utgångspunkt i Biestas tanke-
gångar. Det är inte lika tydligt att hon förvarar och systematiserar ett inne-
håll, så som Benji och Ignazio. Istället är det hennes eget resonemang om 
läsningen som framträder i dessa texter. Redan i denna fas pågår alltså ett 
tydligt rekontextualiseringsarbete i relation till den egna studien. Hon arbe-
tar också genomgående i måldokumentet med listliknande funktioner och 
med hjälp av olika textformatering, som färgmarkeringar.  

55 Frågeställningar vilka en lärare behöver relatera till i ett undervisningssamman-
hang. Vanligen vad, det vill säga kunskapsinnehållet som ska läras ut, varför ett visst 
innehåll ska läras ut och hur det innehållet ska läras ut.  
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Sally arbetar också digitalt med litteraturen men då företrädesvis inom 
ramen för måldokumentet. I de digitala texter Sally delar är det rent återgi-
vande skrivandet inte så framträdande. I figur 11 redogör hon för resultat i 
en tidigare studie (Lindahls) som hon i den rödmarkerade texten relaterar 
till en annan studie (Jidesjös). I den efterföljande blåmarkerade texten dis-
kuterar hon varför avhandlingen är relevant för den egna studien. Därmed 
görs den tidigare forskningen relevant i relation till den egna frågan.  

Figur 11. Sally "uppsats" 2 november. 

I Sallys inlämnade uppsats finns de flesta av dessa formuleringar kvar som 
en omskriven metatext. Den ovan rödmarkerade texten har, i den inläm-
nade uppsatsen, framför allt utvecklats till en övergång för att diskutera 
Jidesjös avhandling. Jidesjös studie omnämns också två gånger i relation till 
det egna resultatet. Sally arbetar genomgående med att på detta sätt ställa 
frågor till, eller sammanfatta, det hon läser och refererar. I detta arbete 
framträder särskiljning av text som viktig, det vill säga att hon markerar 
den dialog hon för med en annan färg än den övriga texten. Figur 12 utgör 
ett liknande exempel. I texten är frågan, och svaret, blåmarkerat.  

Figur 12. Sally "uppsats" 2 november. 

I den blåmarkerade texten i figur 12 för Sally en dialog med sig själv om 
varför viss kunskap är relevant för henne. I sitt svar relaterar hon till de 
slutsatser hon vill ta fasta på (”kontextbegreppet är något jag vill ta fasta 
på”), samt till hur den tidigare forskningen skulle kunna kopplas till den 
egna empirin (”artefakter är något som skulle kunna synliggöras”). Genom 
blåmarkeringen synliggörs att detta yttrande utgör något annat än bara ett 
referat. Själva bearbetningen visar på en god kännedom om vad som efter-
frågas i det akademiska arbetet, vilket är den tidigare forskningens relevans 
för den egna studien, det vill säga en rekontextualisering.  
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Sannas och Sallys bearbetning av litteratur sker alltså på varierande sätt 
och både analogt och digitalt. Det ger dem möjligheter att arbeta med litte-
raturen genom ett spatialt organiserande. I det digitala skrivandet är det 
istället en annan rekontextualisering som blir synlig. Där är det inte forma-
lia (eller förvaring) som står i fokus utan snarare det egna resonemanget och 
kopplingen till den egna frågan. I Sally och Sannas arbete innebär det digi-
tala skrivandet ett annat sätt att bearbeta litteraturen på, vilket inte handlar 
om att bara klippa och klistra, så som Benji uttrycker att det blir för honom. 
För Sanna och Sally är bearbetningen av litteraturen också explicitgjord ge-
nom text mer genomgående under processen, både digitalt och analogt. Det 
skiljer sig från Benjis och Ignazios arbetssätt, där bearbetningen av litteratur 
är mer uppdelad och främst förekommer inledningsvis (Benji) eller innan 
det digitala skrivandet kan inledas (Ignazio).  

7.2.3 Digital rekontextualisering 
Digital rekontextualisering innebär att litteraturen framför allt bearbetas 
digitalt. Ellen arbetar aktivt med litteraturbearbetning i sitt måldokument. 
Figur 13 visar ett utdrag från måldokumentet där Ellen har listat informat-
ion om ett tidigare forskningsprojekt. Listan i sig blir ett sätt att ordna och 
systematisera innehållet. I listan finns också underkategorier. Ellen föredrar 
färgmarkeringar med ordbehandlingsprogrammets överstrykningsfunktion. 
Här betonas den inledande formuleringen genom färg. Skrivandet är återgi-
vande och domineras av citat, där hon troligen har använt sig av klipp- och 
klistrafunktionen (med sidhänvisningar). 
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Figur 13. Ellen "U2 forskning begrepp teori" 8 mars. 

Litteraturbearbetningen som visas i figur 13 påminner om Benjis digitala 
arbete. Det är också tydligt präglat av formalia, i form av sidhänvisningar 
till exempel. Ellen har dock också sammanfattat det projekt hon refererar 
och lyft ut formuleringar som hon anser vara särskilt relevanta. Hon använ-
der kursivering och fetmarkering för att särskilja det som för henne är vik-
tigt (”lärarhandledningar”). Hon har också skrivit in uppmaningar till sig 
själv om vad hon behöver göra härnäst, såsom ”Ellen läser på”. Ellen upp-
visar här en ytterligare rekontextualisering i jämförelse med Benji, som ko-
pierar textstycken rad på rad efter varandra.  

I figur 14 ser vi hur Ellens text i figur 13 har omarbetats till en samman-
fattning av det refererade projektet och en redogörelse för dess resultat. 
Kommentaren blir en del av en självdialog och markerar innehållet som nå-
got som inte hör till slutprodukten. Texten i kommentarsfunktionen påmin-
ner om Sallys blåmarkerade texter i figur 11 och 12. 
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Figur 14. Ellen "U2 forskning begrepp teori" 14 mars. Kommentaren som här re-
dovisas under löptexten, relateras horisontellt till ”SKOLFORSK” i löptexten.  

Resonemanget i kommentaren i figur 14 behandlar frågan om projektet hon 
refererar till kan räknas som legitim forskning (och vilken typ av forskning 
det är, vilken ”art”). Ellens litteraturbearbetning utgörs, liksom Sallys, av 
en process som inte bara är rent återgivande. Hon resonerar också i text om 
litteraturens relevans för den egna studien. Ellens (liksom Sannas och Sallys) 
rekontextualiserande arbete framträder i de olika semiotiska markeringarna 
i måldokumentet, som färgöverstrykningar eller som textkommentarer. 
Sally och Sanna arbetar dock också analogt, vilket Ellen inte alls gör. Hon 
tenderar att vara mer återgivande (genom att klippa och klistra) och nog-
grannare med att märka ut sidhänvisningar i måldokumentet (vilket Sanna 
och Sally gör i större utsträckning i det analoga).  

Digital rekontextualisering i enskilda stöddokument (i motsats till i mål-
dokumentet, som hos Sanna, Sally och Ellen) är utmärkande för Elis arbete 
med tidigare litteratur. Eli bearbetar i flera avgränsade digitala stöddoku-
ment begreppet intertextualitet. Begreppet förekommer också i utkast av 
måldokumentet, men finns inte med i den färdiga uppsatsen.56 Eli skriver 
tidigt om intertextualitetsbegreppet som en möjlig analytisk ingång. Det for-
mulerar han redan i PM-texten (21 februari). Där omnämner han det i korta 

                                                      
56 Därmed kan jag förhålla mig mer fritt till att publicera texterna så som de är 
framskrivna av Eli i sin helhet, utan att riskera att han går att identifiera. 
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ordalag som ”möjligt” att använda i studien. I stöddokumentet ”samlat” 
(23 februari) har han bearbetat begreppet mer ingående och då med littera-
turvetaren Julia Kristeva som primär referens. I en del av dokumentet for-
mulerar Eli rubriken ”Teori, perspektiv, begrepp” och anger sedan i listfor-
mat, under avsnittsrubriken ”Kristeva”, begrepp som kan kopplas till Kris-
tevas teoribildning såsom intertextualitet, semiotik, symbolik och subjekt. 
Detta är begrepp som han valt ut och som han troligen anser vara de mest 
relevanta i relation till hans studie.  

I figur 15 ser vi hur han fortsätter sin bearbetning i ”samlat” med ett 
utklipp från NE.se (”det enskilda diktverket…”). Han har sedan klippt ut 
citat från en kandidatuppsats (citatet inleds med ”Hon hävdar att”), men 
han har också lagt in en egen kommentar i parantes (”jfr design för lä-
rande”). I denna kommentar kopplar han alltså de olika perspektiv som han 
arbetar med till varandra. Referensen återfinns i slutet av citaten, i form av 
en webbsidelänk. Meningen som kommer därefter utgör inte ett direkt citat 
utan är en omskrivning av det stoff som återfinns i kandidatuppsatsen. Slut-
ligen lägger Eli också in ytterligare en referens (”Carin Franzén”).  

Figur 15. Eli "samlat" 23 februari. 
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Figur 15 är till stor del en återgivande text, där Eli har gjort ett urval från 
flera olika källor. Innehållet har till viss del kommenterats och jämförts med 
varandra. Elis arbetssätt påminner här om Sannas och Sallys i det analoga 
då det utgör ett slags rearrangemang av texter (”patchwriting”). Eli arbetar 
dock också mer prövande och analyserande i detta dokument (”samlat”), 
vilket framgår i figur 16. Detta utgör därmed ett dokument som befinner 
sig i gränslandet mellan litteraturbearbetning och analys. I texten relaterar 
Eli olika begrepp från Kristevas teoribildning till den egna empirin. 

Figur 16. Eli "samlat" 23 februari. 

Texten i figur 16, fortfarande i dokumentet ”samlat” handlar om begreppet 
”abjection”. Han har klistrat in citat från en engelskspråkig Wikipedia-ar-
tikel. Inledningsvis förekommer frågor om textjag och textdu, tillsammans 
med namn på karaktärer i källmaterialet. Mellan de två inklistrade citaten 
ställer han också frågan ”elever?”. En tolkning är att han frågar om gruppen 
(elever) täcks av ”abjections”-begreppet. Därmed har texten inte uteslu-
tande en funktion i litteraturbearbetningen, utan här prövas också en möjlig 
analys. Intertextualitet bearbetas ytterligare, också utifrån ett diskursteore-
tiskt perspektiv (vilket görs i stöddokumentet ”diskursteori”, 17 mars), men 
förekommer alltså inte i den färdiga uppsatsen. Intertextualitet (som ett dis-
kursteoretiskt begrepp) förs in i måldokumentet den 19 mars, men hamnar 
den 28 mars i det så kallade slängdokumentet, som i Elis fall är benämnt 
”Kylskåp”. Elis bearbetning av intertextualitetsbegreppet som presenterats 
ovan sker tidigt, men fortsätter relativt långt in under processen och också 
parallellt med annat arbete.  

Eli arbetar alltså i olika stöddokument, vilket är centralt för hans text-
strategi, men han hanterar också olika perspektiv och källor inom ramen 
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för samma stöddokument. Även om denna text i vissa fall utgörs av direkta 
avskrifter (eller kopierade inslag), så skapar Eli i litteraturbearbetningen ett 
nytt sammanhang, kopplat till det egna projektet. Skrivande som kuration 
blir därmed tydligt. Genom den digitala möjligheten att klippa och klistra 
kan Eli samla in och sammanfoga olika utsagor. Han kurerar därmed text-
materialet så att nya, relevanta meningar kan uppstå. 

7.2.4 Det rekontextualiserande skrivandet 
Kapitlet visar att studenterna använder analoga och digitala texter för att 
bearbeta och rekontextualisera litteratur i flera led. I denna process används 
både det analoga och det digitala skrivandet. I den analoga anteckningen 
görs ett urval, ofta med sidhänvisning. Genom att anteckna och skriva ner 
citat eller referat med sidnummer väljer studenten ut och ordnar ett innehåll 
som är relevant för det egna projektet. Den analoga texten utgör i det avse-
endet en form av förvaring av information som skribenten senare kan 
komma att behöva. Att skriva analogt på ett papper innebär också att tex-
terna kan organiseras spatialt, eller enkelt markeras, vilket möjliggör rekon-
textualiseringsarbete på vissa sätt. I det digitala möjliggörs andra arbetssätt, 
där klipp- och klistrafunktionen har stor betydelse i de skrivprocesser som 
studeras. Eli är synnerligen bra på att utnyttja klipp- och klistrafunktionen 
i och med att han genom den hanterar olika källor och diskuterar dem inom 
ramen för samma (men i ett från måldokumentet avgränsat) dokument (som 
getts exempel på i ”samlat”). I det digitala kan skribenten, genom att klippa 
och klistra till exempel, välja ut och särskilja vissa utdrag från den tidigare 
litteraturen i egna dokument.  

Enligt Eriksson och Mäkitalo (2013) utgör rekontextualiseringsarbetet 
en mångbottnad process där textinnehållet blir ”materialized as a result of 
contextualisation and recontextualisation” (2013 s. 182). Det är just en så-
dan praktik av rekontextualisering i flera led som blir synlig i de texter där 
studenterna bearbetar den litteratur som de läser under arbetet med uppsat-
sen. I ovanstående exempel finns det texter som i större utsträckning tycks 
utgöra rena avskrifter, medan andra texter tydligare drar mot en rekontex-
tualisering av ett innehåll. Båda dessa funktioner ses som viktiga i det skri-
vande som omger uppsatsen. Studenterna behöver kunna ordna och syste-
matisera samtidigt som de ska kunna ta det lästa vidare, bearbeta det i en 
ny kontext samt kunna skriva det som en slutprodukt.  

Det är tydligt att studenterna lägger ner mycket arbete på den tidigare 
forskningen, trots att det inte alltid skrivs in i den färdiga uppsatsen. Det 
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kan anses som ett självklart resultat men är ändå viktigt att betona. Studen-
terna behöver läsa in sig på och förstå ett ämne, för att kunna utföra ett eget 
forskningsprojekt. Bearbetningen har två syften: att få grepp om ett ämne 
och att finna relevant material att relatera till det egna projektet. Rekontex-
tualiseringsarbetet görs i flera steg: genom urval av litteratur, genom urval 
i litteratur, genom förvaring, genom att relatera litteratur till annan littera-
tur och genom att relatera litteraturen till det egna projektet. 

7.3 Att hantera empiri 
I kategorin att hantera empiri inryms texter som studenterna har skrivit för 
att hantera sin empiri eller sin empiriinsamling. Behovet av att skriva text 
för att hantera empirin avgörs i hög utsträckning av hur studenternas under-
sökningar är organiserade. I tabell 6 redovisas skribenternas insamlingsme-
toder, den empiri dessa genererar, vilken karaktär den empirin har och de 
texter de kan behöva skriva för att få tillträde till ett fält och för att hantera 
empirin inom ramen för uppsatsen.  
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Studenternas empiri, som presenteras i tabell 6, är i vissa fall baserade på 
flera datatyper. Därmed kan empirins karaktär se olika ut även inom en och 
samma studie. I analysen har jag dock valt att fokusera på studenternas 
primära empirikälla. Resultatet visar att empirins karaktär är central för 
hur textarbetet som berör empiriinsamling och analys ser ut. Jag har kate-
goriserat empirin i tre olika led. Först och främst om den är textbaserad.57 
Det vill säga att den är såväl befintlig som beständig och kan presenteras 
inom ramen för den skriftspråkliga uppsatsen. I ett andra steg har jag kate-
goriserat empirin som inte från början är textbaserad, antingen som befint-
lig och/eller som beständig.  

Den textbaserade empirin består av läroböcker, lärarhandledningar och 
historieböcker och markeras i tabellen med blått. Text förstås här som skrift 
eller bild, det vill säga empiri som i sin ursprungliga form kan infogas i den 
skriftspråksbaserade uppsatsen. Eftersom empirin redan finns som text, 
vanligen skrift, så behöver den inte bearbetas i ytterligare led för att kunna 
hanteras, förvaras och presenteras inom ramen för uppsatsen.58 Den icke 
textbaserade, men befintliga empirin markeras med orange i tabell 6. En 
klassrumspraktik har kategoriserats som en befintlig men inte beständig em-
piri. Klassrumspraktiken skapas alltså inte för undersökningens syften, även 
om den kan förändras av att observeras. Däremot är en klassrumspraktik 
inte beständig, och behöver därför sparas i någon form till exempel som 
fältanteckning eller som film.59 Rörligt material innebär såväl befintlighet 
som beständighet men det måste göras till text för att kunna presenteras 
inom ramen för uppsatsen. I denna kategori observeras alltså ett befintligt 
studieobjekt. Klassrumspraktiken leder dock till att fältanteckningar behö-
ver skrivas eftersom studieobjektet i sig inte är beständigt, så som det rörliga 
materialet är. 

Den icke befintliga empirin markeras i tabell 6 med rosa färg. Studenten 
har så att säga skapat en ny situation för att kunna samla in empiri som 

                                                      
57 Här avses ett tämligen snävt textbegrepp, det vill säga skriftligt material eller bild-
material. Användningen baseras på att skriftlig text och bildmaterial kan infogas så 
som de är i uppsatsen, som är snävt skriftspråklig. Rörligt material inkluderas alltså 
inte i denna definition.  
58 Detta skiljer den alltså från Sallys teckningar, vilka har behövts skapas och samlas 
in för uppsatsens syfte, även om de också är textbaserade och kan infogas i uppsat-
sen.  
59 Ingen av studenterna väljer att filma sin observation. Det beror antagligen på att 
videofilmning genererar en rad etiska svårigheter och ett större arbete relaterat till 
samtycke.  
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behandlar ett visst fenomen. Elis samtal och Benjis intervjuer hör hit. Dessa 
samtal är inte beständiga och behöver sparas, vanligen i form av ljudinspel-
ningar, för att sedan översättas till text, det vill säga transkriberas. Också 
Sallys intervention under hösten hör till denna kategori. Hon ber elever ut-
föra en viss uppgift, att rita teckningar. Det som skiljer teckningarna från 
samtalen är att teckningarna är textbaserade när de väl skapats, vilket här 
innebär att de kan infogas i den skriftspråksbaserade uppsatsen som de är. 
De är också beständiga över tid. Därmed kan de sparas för framtida analys. 
Huruvida empirin på detta sätt är textbaserad, befintlig och beständig, på-
verkar i hög utsträckning hur analysarbetet utförs genom text.  

Elis empiri i den första uppsatsen är textbaserad. Han har tillgång till de 
tryckta böckerna som han har fotograferat och lagt som digitala kopior 
(jpg-filer) på datorn. De digitala kopiorna utgör hans primära källa, även 
om han ibland återkommer till och bläddrar i de fysiska exemplar han har 
tillgång till. Analysarbetet sker genomgående väldigt nära detta digitala 
källmaterial, där skrivandet sker i digitala dokument. Sanna studerar text-
baserad empiri bestående av policydokument. Specifikt analyserar hon den 
nationella läroplanen och olika lokala kursplaner. Detta material är delvis 
fysiskt, i form av en tryckt kopia av läroplanen, samt i form av utskrivna 
dokument (lokala kursplaner). Materialet finns också tillgängligt digitalt 
men Sanna arbetar vanligen med de fysiska kopiorna. Hennes analystexter 
utgörs ofta av skrift direkt i texten eller på olika post it-lappar som placeras 
i texten. Ellen och Karolin tar också utgångspunkt i redan befintlig text (lä-
rarhandledningar och historieböcker). Ingen av dem behöver skriva ner sin 
empiri. De skriver inte heller analystext i stöddokument i någon större om-
fattning (Ellen enstaka, men Karolin inte alls). 

I den andra kategorin har empirin klassificerats som befintlig. Denna em-
piri är inte textbaserad och behöver textualiseras för att kunna redovisas 
och bearbetas i uppsatsen. I kategorin inryms de klassrumspraktiker som 
Sally (i hennes första uppsatskurs) och Petra60 studerar, samt också de rör-
liga bilder som Ignazio och Daniel baserar sitt arbete på. Dessa empirityper 
skiljer sig åt i termer av beständighet. En klassrumspraktik är i det avseendet 
inte beständig och behöver fångas på något sätt, medan det filmade materi-
alet inte behöver göra det. Sally skriver därför sina observationer som fäl-
tanteckningar. Hon skriver dem för hand för att senare, i nära anslutning 

60 Sally och Petra genomför också intervjuer, men i de här fallen utgör intervjuerna 
ett sekundärt material. Observationerna utgör det primära materialet och är de som 
primärt avses här.  
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till observationstillfället, skriva ner mer utförliga beskrivningar på datorn. 
Hon för också analoga anteckningar vid sina intervjuer, som hon efteråt 
skriver ner digitalt. Petra arbetar på ett liknande sätt med handskrivna an-
teckningar för att fånga sin observation och intervju.  

Ignazio, som analyserar spelfilm, för analoga anteckningar under tiden 
han tittar på den film som analyseras. Åtminstone gör han det i de filmer 
han hinner se innan arbetet blir för stressat. Anteckningarna blir ett första 
steg i ett analysarbete men utgör samtidigt och oftast en deskriptiv redogö-
relse av filmen han ser. Daniel utgår även han från rörligt material men 
textualiserar inte alls sin empiri utöver det som skrivs i uppsatsen som direkt 
riktas mot slutprodukten. De avsnitt av tv-serien som han anser relevanta 
för analysen blir således textualiserade direkt inom ramen för uppsatsen, 
genom skrift och bild, men materialet i sig bearbetas inte skriftligt. Hans 
arbetssätt kräver att han arbetar väldigt nära och direkt med filmerna. Den 
digitala kompetensen och arbetet med flera skärmar och mobila enheter 
såsom iPads underlättar säkerligen denna process. Hanteringen ligger i linje 
med Daniels övergripande tanke om att strömlinjeforma uppsatsprocessen 
och att inte utföra mer textarbete än vad han anser nödvändigt. I den be-
fintliga empirin som jag redogjort för här är det alltså klassrumspraktiken 
som textualiseras för att kunna bearbetas, medan det rörliga, beständiga, 
materialet textualiseras i betydligt mindre utsträckning.  

I den tredje kategorin studeras empiri som inte är befintlig. Det innebär 
att empirin skapas i nya situationer men där empirin i sig kan bli såväl be-
ständig som icke-beständig. I denna kategori återfinns Sallys pedagogiska 
intervention i den andra uppsatsprocessen, där hon ger de deltagande ele-
verna en specifik uppgift, nämligen att rita teckningar. Bilderna utgör upp-
satsens primära empiri. De är skapade för uppsatsens syfte men blir efter 
det textbaserade och därmed beständiga. Sally genomför även intervjuer 
men dessa menar hon utgör ett sekundärt material och hon har inte skrivit 
några transkriptioner. Elis empiri i den andra uppsatsprocessen skapas ge-
nom en form av pedagogisk intervention där han utvärderar ett sätt att sam-
tala med elever om ett visst fenomen med hjälp av digital teknik. Dessa sam-
tal är inte beständiga och behöver spelas in. De skrivs senare som kompletta 
transkriptioner och blir i detta led textbaserade. Eli använder också foto-
grafier från de filmer som samtalen tar utgångspunkt i.  

Benji genomför intervjuer, vilka spelas in som ljudfiler med mobilen. 
Även han skriver transkript men bara på de delar som han anser relevanta 
för uppsatsen och därmed görs ett visst urval. Texterna utgör heller inte 
kompletta transkriptioner, utan är snarare en återgivning av det innehåll 
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som diskuterats. Benji utför i nästa led ett inledande analysarbete genom att 
han kategoriserar och färgmarkerar lärarnas utsagor i dessa dokument. I 
kategorin icke-befintlig empiri kan Sallys teckningar när de väl skapats sä-
gas vara beständiga och de kan också presenteras inom ramen för uppsat-
sen. Elis och Benjis empiri (samtal och intervju) är däremot inte beständig. 
Deras empiri översätts istället till text i ytterligare ett led, i form av tran-
skriptioner. Det är alltså tydligt att undersökningens karaktär påverkar 
vilka texter som behöver skrivas. Den icke-beständiga empirin behöver spa-
ras på något sätt. Det kan göras i flera led genom ljudinspelning och tran-
skriptioner till exempel. Textbaserad empiri kan istället analyseras mer di-
rekt. Det tycks också kunna påverka hur analysen, genom text, kan gå till.  

7.4 Att gå från empiri till analys 
I kategorin att gå från empiri till analys inryms texter som studenterna skri-
ver för att kunna genomföra själva analysen. Det är således texter vari em-
pirin på något sätt bearbetas. Texterna utgör därmed en del av det kun-
skapsproducerande arbetet. Jag har tidigare diskuterat hur undersökningens 
och empirins utformning påverkar vilka texter som skrivs för att hantera 
empirin. Det inverkar också på hur analysarbetet genomförs i text. I relation 
till empiriinsamlingen, och de texter som skrivs som en del av den, utgör 
analysarbetet om detta skrivs ned, vanligen ett efterföljande, ibland nästan 
samtida led. Analysen kan bearbetas som text i separata analoga eller digi-
tala stöddokument eller i delar av måldokumentet.  

Även om analysarbetet i jämförelse med bearbetningen av litteraturen är 
mer implicit för studenterna generellt så förekommer det i mer eller mindre 
utsträckning hos flera av skribenterna. Daniel och Karolin utgör i det avse-
endet snarast undantag eftersom de på ett direkt sätt tycks skriva sin analys 
som måltext. Deras arbetssätt kan, vilket tidigare diskuterats, delvis förkla-
ras av att deras empiri är beständig och inte behöver skrivas och omarbetas 
som text. För Karolins del handlar det om böcker och för Daniels del om 
filmer. Sally och Eli är istället exempel på studenter vars analysarbete utgörs 
av textarbete i många led, även i de fall när källmaterialet är textbaserat. 
Deras arbete präglas också av växlingar mellan digitalt och analogt skri-
vande.  

Eli har tidigare beskrivits som en student som utmärker sig genom sitt 
omfattande digitala textarbete. Det är särskilt framträdande när det kom-
mer till själva analysen. Hans digitala texter karaktäriseras i hög utsträck-
ning av ett explicit analysarbete. De stöddokument han skriver som berör 
analysen är många till antalet i båda de processer som har studerats (35 i 
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den första processen och 30 i den andra). I den första uppsatsprocessen ut-
görs Elis empiri av läroböcker. Han får tidigt i processen tillgång till detta 
material. I den andra uppsatsen bearbetar Eli i analysen istället en form av 
elevsamtal som han själv genomför. Empirin som analyseras är transkript-
ionerna av samtalen men också de bilder och filmer som samtalen baserats 
på. Det tar längre tid för Eli att få tillgång till denna empiri eftersom tillträ-
det till fältet kräver mer arbete. Det leder till att han i de olika processerna 
har olika tidsramar för att bearbeta empirin. Det leder också till att han 
förhåller sig till empirin på olika sätt. Däremot sker hans analysarbete ge-
nom text på liknande sätt i båda processerna.  

I den första uppsatsprocessen utformar Eli tidigt analysen metodologiskt. 
I dokumentet ”analysredskap” (i flera versioner) bearbetar Eli tidigare 
forskning för att hitta sätt att analysera sitt material. I den första versionen 
av ”analysredskap” presenterar han tre olika metodologiska ingångar (i fi-
gur 17 syns två gulmarkerade rubriker ”Närläsning av multimodala texter” 
och ”meningsinriktad ämnesdidaktisk diskursanalys”). Dokumentet bear-
betas under några dagar. I den sista versionen, från den 3 mars, har doku-
mentet antagit tabellform. Dessa texter visas i figur 17.  

Figur 17. Eli "analysredskap" 24 februari och 3 mars. 
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Till höger i figur 17 har Eli alltså skrivit olika metodologiska ingångar i 
tabellformat.  Flera formuleringar från den tidigare versionen, till vänster i 
figur 17, har lyfts in. Dokumentet innehåller referenser till tidigare litteratur 
men inga till den egna empirin.61 Eli arbetar samtidigt i ytterligare stöddo-
kument genom att på liknande sätt skriva tabeller men istället ta utgångs-
punkt i direkta citat från det analyserade materialet. På detta sätt arbetar 
han parallellt med att utforma ett analysredskap och att pröva själva ana-
lysen. I Figur 18 har Eli kategoriserat olika utsagor från de analyserade käll-
texterna och diskuterat dem i förhållande till sin övergripande fråga. Texten 
kan sägas utgöra en orientering i källmaterialet.  

Figur 18. Eli "analyser" 1 mars. 

Eli använder inledningsvis dessa tabeller i relativt stor utsträckning. De ut-
gör verktyg där analysingångarna kan hanteras och där utvalda utsagor från 
källtexten kan ordnas och systematiseras. Han övergår senare i processen 
till att skriva text som tydligare antar formen av löptext eller listor. Ibland 
gör han, liksom i figur 19, bara kortare noteringar i enskilda dokument. 

61 Dokumentet skulle kunna kategoriseras som ett stöd för litteraturbearbetning men 
i och med att det drar så tydligt mot det kommande analysarbetet och den egna 
undersökningen har jag valt att kategorisera det som ett analysdokument. 
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Figur 19. Eli "nu" 13 april. 

I figur 19 visas hur Eli resonerar om perspektivskiftningar i ett läromedel, 
specifikt kopplat till jordklotet. I de olika läroböckerna prioriteras olika 
former av rumslighet, menar Eli. Det skriver han bland annat fram i analys-
dokumentet i den talspråkliga formuleringen ”att grejen blir något annat”, 
det vill säga att de olika läromedlen skiljer sig åt. I slutprodukten ges den 
pilmarkerade formuleringen, som också skrivs med ett annat teckensnitt, 
ganska stort förklaringsvärde. Det kan hänga samman med att denna an-
teckning sker så pass sent, sju dagar före inlämning av uppsatsen. Det tidi-
gare tanke- och textarbete som Eli har utfört kan ha lett fram till iakttagel-
sen. Det är utmärkande för Elis skrivande att han skapar och sparar även 
dessa korta anteckningar som egna dokument. Hans arbetssätt överens-
stämmer med Fenwick och Edwards (2010 s. 28) iakttagelse att kunskap 
kan stabiliseras i till synes anspråkslösa (text)objekt.  

I den andra uppsatsprocessen behöver Eli förhålla sig till sin empiri på 
ett annat sätt, dels för att han får tillgång till den senare under kursen, dels 
för att empirin i den senare processen har en annan karaktär. Ändå arbetar 
Eli på liknande sätt genom att skriva analystext. Figur 20 visar hur han 
inledningsvis formulerar ett analysverktyg genom att spatialt arrangera en 
lista i ett näst intill tabelliknande format.  

Figur 20. Eli "analysverktyg” 24 oktober. 
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Eli arbetar sedan vidare utifrån sina transkriptioner. Ofta skriver han dessa 
texter i programmet Textredigeraren. I texterna lyfter han ut vissa katego-
rier och ordnar och sorterar olika uttalanden från samtalen. Detta gör han 
i flera olika dokument. För att hantera de olika dokumenten använder han 
dokumenthanteringens sökfunktion för att navigera mellan olika tran-
skriptioner och analystexter.  

Empirin visar att Elis analys genom text sker på liknande sätt trots att 
hans två undersökningar skiljer sig åt och hans empiri har olika karaktär.
Han är i båda processerna noga med att översätta sin empiri (tryckta 
böcker, ljudinspelning) till digitala skriftliga texter eller bildfiler. Den digi-
tala empirin bearbetar han sedan genom att skriva ett stor antal digitala 
analystexter. Han använder tabeller och listor som resurser i det arbetet. I 
de ibland till synes anspråkslösa texterna skapar han ett utrymme att bear-
beta sitt material, det vill säga att pröva olika sätt att ordna och systemati-
sera empirin för att komma fram till ett resultat. Således leder Elis varierade 
arbetssätt till att han kan se innehållet från olika synvinklar, vilket han även 
reflekterar om själv i processloggen under våren. Därmed, menar han, möj-
liggörs ett upptäckande av aspekter som annars hade kunnat förbli dolda.  

Liksom Eli arbetar Ellen med separat, digital analystext, men i hennes 
fall sker detta arbete i ett färre antal dokument. Hon genomför sin analys i 
Excel och arbetar därmed i tabellformat. Inledningsvis utarbetar hon, lik-
som Eli, själva analysredskapet. Detta dokument döps till ”analysschema” 
(9 mars). I figur 21 visas ett senare dokument, vilket hon döpt till ”kod-
ningsmanual och schema”. I detta har det tidigare analysschemat ytterligare 
bearbetats och empirin har lyfts in i tabellformatet. Kodningsmanualen ut-
gör den primära text där hon genomför sin analys.   

Figur 21. Ellen "kodningsmanual och schema" 31 mars. 
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Kodningsmanualen är alltså det dokument där analysen struktureras och 
genomförs (jfr Elis dokument ”analyser” i figur 18). I analysen omvandlas 
en innehållslig textanalys till siffror. I ytterligare ett Exceldokument har 
analystabellerna bearbetats för att kunna infogas i uppsatsen. Siffrorna har 
i detta dokument omarbetats till verbalspråk, i form av ja/nej eller olika 
kategoriseringar. Bearbetningarna av empirin i de olika Exceldokumenten 
blir ett viktigt steg i Ellens analysarbete. I hennes analys kan också två 
Worddokument sägas ingå. I dessa beskrivs och ordnas i någon mån käll-
materialet rent deskriptivt. Det förekommer även noteringar, i vilka hon 
bearbetar och förhåller sig till den mer deskriptiva genomgången.  

Benji utgår istället från den framskrivna digitala transkriptionen i sitt 
analysarbete, och han utnyttjar ordbehandlingsprogrammets möjligheter till 
olika färgöverstrykningar. Liksom Eli och Ellen gör han i viss mån bruk av 
ett avgränsande tillvägagångssätt, då analysarbetet inte sker i måldokumen-
tet. Tillvägagångssättet kan däremot ses som sammanhållet i och med att 
analysen sker i den skriftliga versionen av empirin. Empirin och analysen 
befinner sig därmed ”på samma plats”. Ett liknande sammanhållande till-
vägagångssätt återfinns hos Sanna. Hon arbetar framför med analysen i de 
analoga kopiorna av den nationella läroplanen och i de utskrivna kopiorna 
av olika lokala styrdokument för skolor. I figur 22 ser vi hur hon skriver 
för hand i den nationella läroplanen och även använder post it-lappar. 

Figur 22. Sannas handskrivna anteckningar i läroplanen, processlogg 5 april. 
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I den tryckta läroplanen kan Sanna skriva för hand. Post it-lappar som re-
laterar till specifika utsagor kan fästas i boken. Sanna föredrar, framhåller 
hon i intervjun, att jobba analogt eftersom hon inte tycker att hon har kom-
petens att hantera en analys på det sätt hon vill digitalt. Ändå framträder 
analysarbetet också i hennes måldokument. I figur 23 har Sanna namngett 
två diskurser (ett resultat av analysarbetet) som kopplas till formuleringar i 
källmaterialet. I texten är det inte explicit hur empirin egentligen kategori-
seras och ordnas. Hon gör ändå specifika referenser till empirin, exempelvis 
när hon namnger materialet (”Kxxxx”), hänvisar till specifika sidor (s.12), 
samt har med ett exempelcitat som också är kursiverat (”växa med sin upp-
gift”). 

Sally arbetar, liksom Sanna, vid flera tillfällen med sin empiri genom analogt 
skrivande. Hon genomför under våren en observations- och intervjustudie. 
Det som skiljer hennes analoga analystexter från Sannas är att de inte skrivs 
i empirin, utan i enskilda texter, som i figur 24. Anteckningen i figur 24 tar 
utgångspunkt i begreppet interaktion och skrivs relativt sent i arbetet, fem 
dagar före inlämning. Utifrån begreppet interaktion analyserar hon i en tan-
kekartsliknande struktur de studerade lärarnas undervisningspraktiker. An-
teckningen blir ett annat sätt att återge de iakttagelser som hon har gjort 
och möjliggör ett ordnande av empirin som kan framstå som svårare i en 
digital miljö. 

Figur 23. Sanna "resultat och analys" 13 april. 
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Figur 24. Sallys handskrivna anteckning "interaktion" 15 april. 

Den analoga anteckningen ger Sally tillfälle att komma vidare i det digitala 
skrivandet. Här kan hon upprätta en parallellitet mellan det digitala och det 
analoga. Den handskrivna anteckningen uppfattas överlag av studenterna 
ge andra möjligheter än de som det mer begränsade digitala rummet erbju-
der, särskilt av de studenter som arbetar på laptop med liten skärm, vilket 
de flesta gör. Sanna är, tillsammans med Sally, den student som tydligast 
gör bruk av den handskrivna anteckningen. Detta gäller framför allt när det 
kommer till själva analysarbetet. Eli använder visserligen också handskrift 
vid vissa tillfällen, men han gör det inte genomgående som Sanna och Sally. 
Det som utmärker Elis arbete är istället de digitala tillvägagångssätten.  

Analysen bearbetas av Sally också inom ramen för måldokumentet. Hen-
nes analysarbete i måldokumentet kan sägas utgöra ett arbete med text i 
flera led. Figur 25 visar ett utdrag från den digitala fältanteckningen, ett 
stöddokument för att hantera empirin i första hand, som i sig är baserad på 
en analog fältanteckning.  

Figur 25. Sally "fältanteckning" 19 mars. 

Specifika utdrag ur fältanteckningen bearbetas sedan inom ramen för mål-
dokumentet. Sally klipper och klistrar in citat från fältanteckningen för att 
kunna arbeta nära empirin i måldokumentet. Formuleringen om läxan 
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(”Läxa ta reda på vad det faktiskt kostar”) från fältanteckningen återkom-
mer i olika uppsatsutkast som ett av hennes resultat, vilket ges exempel på 
i figur 26 (”I anslutning till lektionen om pengar får eleverna i uppgift att 
undersöka vad ett antal produkter kostar i mataffären”).  

Figur 26. Sally "uppsats" 16 mars. 

Figur 26 åskådliggör hur Sally tidigt lyfter in läxan som ett viktigt resultat. 
Hon resonerar om vad den i det här fallet får för betydelse för lärandet, men 
hon markerar en viss osäkerhet om slutsatsen genom de rödmarkerade frå-
getecknen. Formuleringen om läxan återkommer också i den färdiga upp-
satsen, vilket figur 27 visar. Hon lyfter i relation till läxan fram betydelsen 
av ett skolämne som sträcker sig utanför klassrummets väggar.  

Figur 27. Sallys färdiga uppsats 20 april, omformulerat citat. 

Analysarbetet framstår hos Sally, vilket jag exemplifierat ovan, som paral-
lellt med framskrivandet av sluttexten. I sin andra uppsatsprocess arbetar 
Sally istället med teckningar som primär empiri. Hon arbetar fortfarande 
med sin analys i måldokumentet men hon utnyttjar också andra ordbehand-
lingsprogram och rummet i sig (där hon sorterar sin empiri spatialt) för att 
bearbeta empirin. I nedanstående bilder och utdrag ur texter visas delar av 
detta analysarbete. Empirins materialitet möjliggör i det här fallet ett ord-
nande, i tabelliknande strukturer, i det rumsliga. Detta ordnande utgör ett 
inledande steg i Sallys analysarbete. Vidare bearbetas empirin, som figur 27 
visar, i tabeller i kalkyleringsprogrammet Excel. Här kan hon kategorisera 
och ordna empirin ytterligare. Till stor del arbetar Sally också med analysen 
i själva måldokumentet. Här infogar hon bilderna, grupperar dem i doku-
mentet och skriver till kommentarer (t.ex. ”Inledningsscener och exempel 
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på förflyttning i kontrast till inledningsscenerna i en inomhusmiljö”). Dessa 
kommentarer utökas under processen och intar till slut formen av en upp-
satstext.  

Figur 28. Sally processlogg 26 oktober (till vänster), "sekvenser" 7 november (i 
mitten) och "uppsats" 7 november (till höger). Elevernas teckningar är i utdraget 
till höger är utsuddade av forskningsetiska skäl. 

I avsnittet har jag visat några exempel på hur studenternas kurerande ana-
lysarbete framträder i empirin. Genom arbetet med text försöker de tillmö-
tesgå kravet inom uppsatsgenren på att presentera ny kunskap. Analysar-
betet framträder hos vissa skribenter som varierat, både till omfång i text 
och tillvägagångssätt. Ändå framstår det som relativt implicit, åtminstone 
sett till den omfattning som studenterna tenderar att arbeta med litteratu-
ren. Det är i relation till det värt att betona att flera studenter i studien 
påtalar svårigheter med att förstå vad en analys egentligen är. Trots att de 
deltagande studenterna kan ses som framgångsrika behöver flera av dem 
bearbeta sin analys i flera versioner då handledare påtalat analytiska brister. 
Det talar för att de analytiska delarna av uppsatsgenren är svåra att ta sig 
an och att studenter kan behöva uppmärksammas på vad ett kurerande ana-
lysarbete kan innebära. 

7.5 Att monitorera arbetet 
I kategorin att monitorera arbetet inryms text som studenterna skriver för 
att hantera innehållet i relation till genrenormen eller för att planera arbetet. 
Det inbegriper därmed en form av metaperspektiv på uppsatsen och proces-
sen. Planering av arbetet sker i analoga listor, digitalt i datorn eller i form 
av mobilanteckningar. Metaanteckningar kopplat till uppsatsinnehållet och 
genren återfinns däremot uteslutande inom ramen för måldokumentet. I 
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nedanstående genomgång har jag valt att endast fokusera de texter i vilka 
studenterna hanterar genrekravet. De texter som utgör planeringsdokument 
är tämligen vanliga men jag har valt att lämna dem därhän i den här ana-
lysen. 

En kategori av innehåll som utkristalliserats i materialet utgörs av kom-
mentarer till den egna texten, en form av självreflekterande metatext. I El-
lens arbete är sådana kommentarer framträdande och det utmärker hennes 
textarbete från de övriga studenternas. Som figur 29 visar är hennes genre-
kommentarer ofta markerade på olika sätt, till exempel genom textfärg. 
Framför allt använder hon sig av kommentarsfunktionen, vilken lägger tex-
ten i en avgränsad ruta i den högra marginalen. Ellen refererar i dessa kom-
mentarer, men även i den löpande texten, till olika typer av externa aktörer. 
Hon återger utsagor från flera uppsatshandledningsböcker, från examina-
torer, seminarieledare och handledare, hon refererar till studiemanualen och 
hon tar utgångspunkt i hur tidigare forskare har genomfört sina studier (och 
i hur deras resultat presenteras). Referenserna relateras genomgående till 
den egna uppsatsen och ämnet. Ellen sätter därmed kontinuerligt sitt upp-
satsämne i relation till ett akademiskt arbets- och presentationssätt, vilket 
vi ser exempel på i figur 29. 

Figur 29. Ellen "U1 inledning syfte bakgrund frågeställningar” 14 mars. 

Efter det fetmarkerade ”problemformulering” har Ellen skrivit med ljust blå 
text vad en problemformulering bör bestå av (”intressant problem”, ”in-
tressant inramning”, ”fördjupad kunskap”), var en sådan text ska infogas 
(”före syftet eller i bakgrunden?”) och vilken typ av forskning hon själv kan 
tänkas bedriva (”tillämpad forskning?”). Textavsnittet innehåller två olika 
referenser till förmodad uppsatslitteratur. I kommentaren i sidmarginalen 
förekommer liknande resonemang, i punktform, om vad en problemformu-
lering kan innebära. Här förekommer också en referens till något som exa-
minatorn har sagt (”problemformuleringar får inte vara personliga utan re-
levanta för många”).    

Ellen arbetar under processen med de här kommentarerna, som figur 30 
visar. Hon flyttar och lägger till text, inte minst genom att lyfta in och ur 
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text mellan uppsatsens löptext och kommentarerna. Fortfarande berör en 
stor del av texten genrespecifika frågor. Delar av den tidigare blåmarkerade 
löptexten i figur 29 (”Problemet behöver inte vara ett problem…”) har i 
nedanstående text delvis klippts ut och flyttats till den andra kommentaren, 
i vilken utklippet har markerats grön.  

Figur 30. Ellen "självständigt arbete" 31 mars. De två kommentarerna har lagts 
nedanför löptexten. Kommentaren till vänster relaterar till löptextens "Målet med 
uppsatsen" och kommentaren till höger relaterar till löptextens "Problemformule-
ring".  

Ellen arbetar genomgående utifrån olika utsagor om vad en studentuppsats 
bör innehålla och hur den bör se ut. Hon lyfter in en stor mängd olika refe-
renser i det arbetet och låter därmed olika röster ta plats. Hon är noga med 
att markera och benämna dem på ett korrekt akademiskt sätt, även om de 
sedan inte kommer att ingå i slutprodukten. Här framträder tydligt hur El-
len förhandlar genrenormen i relation till sin egen text. Det tyder på en 
medvetenhet om att det finns en normerande genre, men också på en osä-
kerhet relaterat till hur denna genre kan förstås och hur den ska realiseras i 
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den egna texten. I Ellens intensiva förhandling kopplat till genrekraven kan 
det rent innehållsliga arbetet med uppsatsen riskera att hamna i skymundan. 

Formuleringar som rör genren är ganska vanliga också i de andra studen-
ternas texter. Sanna klipper in uppsatshandledningens instruktion i sin text. 
Karolin och Petra diskuterar sporadiskt vad som kan anses förväntat inom 
ramen för uppsatsgenren i sina måldokument, ofta i kortare formuleringar 
som rödmarkeras. De behandlar frågor om hur och vad som ska refereras 
(eller ”refas”), vad som ska skrivas fram under en viss rubrik och i vilken 
ordning det bör komma. I viss mån liknar dessa formuleringar en form av 
”att göra lista”. Petra skriver i ett av sina utkast att teoridelen inte ska vara 
så ”uppstakande” utan mer sammanhängande och ”sammanbakande” av 
begrepp. Det markerar i någon mån vad hon behöver arbeta med i texten 
för att möta genrekraven. Färgmarkeringen utgör ett vanligt sätt att sär-
skilja dessa yttranden från den övriga texten.  

I avsnittet synliggörs hur studenterna kan monitorera det egna arbetet i 
måldokumentet. Det blir därmed tydligt att de förhåller sig till genrenormer 
och att det utgör ett viktigt inslag i de hopsamlingar som möjliggör, eller 
möjligen begränsar, skrivandet för studenterna. Det kan därmed sägas ut-
göra ett sätt för studenten att förhålla sig till genrenormen. Det tyder också 
på att en sådan förhandling behövs, eftersom det inte alltid är tydligt för 
studenten vad den består av.  

7.6 Texter i uppsatsprocessen 
I detta kapitel har jag visat hur studenterna använder olika slags texter för 
att hantera uppsatsgenren och kravet på akademisk literacy. Utöver för att 
skriva en slutprodukt används texter för att bearbeta litteratur, för att han-
tera empiri, för att gå från empiri till analys och för att monitorera arbetet. 
Texterna som studenterna skriver fungerar som artefakter i aktivitet, som 
Prior (2006) uttrycker det. Att lyckas ”textarbeta” på detta sätt är viktigt 
och utgör, om uppsatsen ska bli färdig och godkänd, en del av ett strategiskt 
och kurerande skrivande.  

Jag har i kapitlet särskilt betonat de kortare texterna och texterna i pro-
cess (jfr Witte, 1992 s. 246). Fenwick och Edwards (2010) framhåller bety-
delsen av till synes anspråkslösa textobjekt. Även Roozen (2010) och Prior 
(2006) menar att sådana kortare texter är viktiga för att mediera skrivakti-
viteten. Resultatet i det här kapitlet pekar på att skrivandet inte enbart sker 
genom skrivande för publicering i ett måldokument. Uppsatsarbetet kan 
och bör i relation till detta synliggöras som en process av textarbete i flera 
led, det vill säga, av ett kurerande arbete där texterna fungerar på olika sätt 
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för att föra tankearbetet framåt och för att skapa mening. Det kan handla 
om att förstå genren och den tidigare litteraturen, att kunna samla in och 
presentera empiri, eller att genomföra en analys. Textarbetet sker såväl ana-
logt och digitalt, i praktiker som bör ses som sammanflätade.  

I tidigare forskning framträder att det finns en syn bland studenter att 
skrivandet handlar om att framställa en slutprodukt (t.ex. Castelló & 
Iñesta, 2012). Det är en produkt som i det här fallet ska fungera som grund 
för betygssättning och möjligheten att ta examen. Slutproduktens betydelse 
bör inte förringas. Det finns ett stort värde i att kunna avsluta en forsk-
ningsprocess och kommunicera ett resultat. Slutprodukten utgör den text 
som i slutändan ger studenten dess examen och högskolan en avklarad stu-
diegång. I kapitlet har jag dock framför allt visat betydelsen av att kunna 
bearbeta ett innehåll genom text. Med detta vill jag framhålla att såväl fors-
karen som textbedömaren, liksom studentskribenten, behöver uppmärk-
sammas på värdet av att inte bara se slutprodukten. Synen på text bör, med 
utgångspunkt i avhandlingens resultat, i någon mån förskjutas från slutpro-
dukten till att också inbegripa de meningsskapande möjligheter som kurer-
andet av text innebär. Det gäller för såväl utbildningsinstitutionen som för 
studenten som ska skriva en uppsats.   

Sammanfattningsvis synliggör jag i kapitlet ett omfattande och ofta vari-
erat textarbete som är präglat av kuration. Jag konstaterar att skrivandet 
av stödtext under arbetet tycks väsentligt för att studenten ska lyckas med 
den komplicerade uppsatsuppgiften. Variationen i hur studenterna hanterar 
text kan till viss del förklaras av att empirin har olika karaktär eller att man 
väljer olika tillvägagångssätt. Undersökningens utformning genererar ofrån-
komligt olika hopsamlingar, vilket gör att skrivandet som kurerande arbete 
blir till på varierade sätt. 
  



158 SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 

8 Textarbete på skärm och på papper 
I tidigare kapitel har jag redogjort för hur studenterna arbetar med text. I 
kapitel 6 ligger fokus på textstrategier under hela uppsatsprocessen. Jag vi-
sar hur studenterna på olika sätt använder texter som stöttar arbetet med 
att färdigställa uppsatsen. I kapitel 7 tar jag upp hur texter under uppsats-
processen har och får olika funktioner, som att hantera litteratur eller att 
komma igång med analysen. I det här kapitlet tar jag mig an hur studenterna 
arbetar med olika skrivteknologier och vilka svårigheter de då möter. Bara 
att få överblick över den långa text som uppsatsen efter hand blir är en 
utmaning, liksom att hålla reda på olika slags texter eller att komma fram 
till när och varför en utskrift behövs. Jag inleder kapitlet med att i avsnitt 
8.1 redogöra för mina analytiska ingångar, som bygger på att studenterna 
utför texthandlingar, alltså att de arbetar med sin text på vissa sätt med en 
viss teknologi. I avsnitt 8.2–8.4 analyserar jag texthandlingar kopplade till 
skrivande i ett digitalt dokument, i flera digitala dokument eller på papper. 
I det avslutande avsnitt 8.5 syntetiserar jag analysen och diskuterar studen-
ternas texthandlingar som en del av uppsatsskrivandet.  

8.1 Analytiska ingångar 
För att kunna säga något om hur textarbetet rent konkret går till har jag i 
empirin urskilt olika texthandlingar i arbetet med uppsatsen. Texthand-
lingar har definierats som specifika sätt att arbeta med text i en viss skriv-
teknologi och innefattar både skrivande och läsande. Texthandlingar kopp-
lar, till skillnad från textstrategier, till de direkta handlingar som kan ur-
skiljas som en del av textbearbetningen och inte till mer övergripande möns-
ter (som textstrategier). Jag ser digitalt kontra analogt som en grundläg-
gande teknologisk skillnad,62 vilket i det här sammanhanget handlar om att 
studenterna hanterar dokument digitalt på skärm eller analogt på papper. 
Till dessa teknologier kopplas olika utmaningar som studenterna behöver 
hantera i sitt skrivande. Dessa diskuteras utifrån Haas begrepp ”text sense” 
(1996), här textkänsla, och utifrån det som Gerlach och Buxmann (2011) 
kallar för haptisk dissonans. Jag definierar textkänsla som att ha grepp om 

62 Denna uppdelning baseras på hur studenterna gör distinktioner mellan digitalt 
och analogt i sitt arbete och är alltså empirisk. Jag ser, i likhet med Gourlay och 
Oliver (2018 s. 25) digitala och analoga praktiker som integrerade delar av uppsats-
skrivandet vilka på olika sätt bemöter utmaningar och preferenser som studenterna 
har i stunden.  
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textens innehåll i relation till spatiala och temporala aspekter (jfr Haas 
1996). Haptisk dissonans relaterar till denna textkänsla och handlar om en 
upplevd missnöjdhet hos en individ när ett digitalt objekt känns annorlunda 
mot tidigare upplevda känslor av att vidröra ett fysiskt objekt (t.ex. Gerlach 
& Buxmann 2011 s. 7; Mangen, 2016 s. 474). Textkänslan är alltså sam-
mankopplad med de teknologier som möjliggör skrivande på olika sätt.  

Det finns ytterligare teknologiska skillnader i hur studenterna hanterar 
sitt skrivande. Textarbetet kan utföras i ett digitalt dokument, i flera samex-
isterande digitala dokument på en eller flera skärmar och slutligen på pap-
per. I tabell 7 ställer jag upp dessa teknologiska förutsättningar i den vänstra 
kolumnen. I kolumnen till höger listar jag de texthandlingar som hör sam-
man med den aktuella teknologin. I tabellen synliggörs att arbete i ett do-
kument hänger samman med texthandlingar som bläddring och använ-
dande av färg, medan arbete med flera dokument hör samman med text-
handlingar som att arbeta parallellt eller att textflytta. En typisk analog 
texthandling är att skriva för hand.  

Tabell 7. Texthandlingar på skärm och på papper. 

Teknologi Texthandling 

Digital: Ett dokument bläddra 

använda färg 

använda kommentarer 

använda sökfunktionen 

Digital: Flera dokument arbeta parallellt på en skärm 

arbeta parallellt på flera skärmar 

textflytta mellan dokument 

Analog: Pappersdokument skriva ut en digital text 

skriva för hand 
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För att frilägga texthandlingar har jag använt olika datatyper. I processlog-
garnas foton och i skärmfilmer fångas handlingar direkt och visuellt. Ge-
nom skärmfilmer urskiljs texthandlingarna bläddra, använda färg, använda 
sökfunktionen, arbeta parallellt på en skärm och att textflytta mellan doku-
ment. I processloggarnas fotografier urskiljs arbete på parallella skärmar 
och hantering av pappersdokument (skriva ut respektive skriva för hand). 
En annan datatyp är de markeringar som studenterna gjort i texter och som 
visar att en texthandling är utförd. Så har jag urskilt texthandlingar som att 
använda färg, att använda kommentarer och att skriva för hand. Empirin 
utgörs också av det som studenterna skriver i processloggar eller säger i 
intervjuer. Studenternas eget resonemang om varför de mobiliserar olika 
handlingar är i sammanhanget viktigt och kompletterar empirin utöver de 
direkt observerbara handlingarna. I sin rapportering har deltagarna disku-
terat texthandlingarna att bläddra, att arbeta parallellt (i dokument och på 
flera skärmar), att textflytta, att skriva ut och att skriva för hand. Analysen 
av dessa texthandlingar är därmed också baserad på detta processloggs- och 
intervjumaterial. I kommande avsnitt redogör jag för texthandlingarna 
inom respektive teknologi. 

8.2 Ett digitalt dokument 
En central del av studenternas arbete utgörs av det digitala skrivandet i ett, 
ofta långt, uppsatsdokument. I materialet framkommer att det är utma-
nande att överblicka sådana långa digitala texter. Utmaningen är utmär-
kande i denna analys men är också beskriven i tidigare forskning (Baron, 
2009; Baron, Calixte & Havewala, 2017; Mangen & Velay, 2010; Vlieghe, 
2016, 2015). För de flesta studenter utgör måldokumentet den text i vilken 
de vanligtvis skriver. Detta dokument har ofta ett betydande omfång, sär-
skilt för de skribenter som uppvisar ett omfattande textarbete. Ett utpräglat 
rekursivt skrivande (utmärkande för vissa av skribenterna) gör det också 
viktigt att kunna navigera i dokumentet, vilket förutsätter överblick. I 
nedanstående avsnitt presenteras olika texthandlingar som mobiliseras i ett 
digitalt dokument och som kan sägas svara på utmaningen att överblicka 
en digital text. Det handlar om att bläddra, att använda färg, att använda 
kommentarer och att använda sökfunktionen. Det innebär texthandlingar 
som primärt är kopplade till ordbehandlingsprogrammet Word, eller Word-
liknande program, som Google Docs. I nedanstående avsnitt 8.2.1–8.2.4 
presenteras dessa texthandlingar var för sig.  
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8.2.1 Bläddra 
Ett givet sätt att hantera ett digitalt dokument är att bläddra i det. Flera av 
studenterna påtalar dock att bläddrandet inte riktigt löser svårigheten att 
skapa överblick i det digitala dokumentet.63 Daniel anger i intervjun att han 
vill undvika bläddrandet i en alltför lång text. Han säger att han inte vill 
behöva bläddra igenom texten för att hitta den del han vill arbeta med. Det 
är delvis för att slippa bläddrandet som han skriver uppsatsen i olika doku-
ment, vilket han förklarar i citatet nedan.   

Det blir tydligare för mig också när jag får ett nytt vitt dokument varje gång 
jag ska skriva en ny del istället för att jag ska scrolla fram till vilken del det 
ska vara i det dokument som sen ska bli färdigt (Daniel intervju). 

I och med att han delar upp sin text i flera dokument slipper Daniel bläddra 
upp och ner i ett sammanhållet dokument. På liknande sätt gör Benji och 
Karolin när de ska skriva (och skriva om) sina resultat och diskussionsav-
snitt. Även Eli lyfter stundtals ut delar av sitt måldokument för att det ska 
bli mindre rörigt. Vissa av studenterna betonar att svårigheterna att ”se tex-
ten” (t.ex. Daniel och Ellen) när de bläddrar igenom den gör att de istället 
vill hantera den som utskrift (se avsnitt 8.4.1). Sally förklarar i intervjun 
under våren att hon, precis som Ellen och Daniel, inte riktigt ser texten 
framför sig när hon bläddrar. Hon menar att det beror på att hon bara ser 
”en halv sida åt gången”. I nedanstående citat framhåller hon att blädd-
ringen på detta sätt inte räcker till och att hon egentligen skulle behöva ar-
beta i flera fönster (jfr Eli som gör just det).  

Det är så svårt när man har ett dokument uppe, man ser ju bara en halv sida 
åt gången. Man vill ju veta, man måste ju, man bläddrar ju, man måste se 
det framför sig. Det kan man inte göra i datorn, jag vet inte man kanske 
skulle ha så här dokumenten i flera fönster kanske ska börja med flera skär-
mar (Sally intervju vår). 

Bläddringen i uppsatsdokumentet innebär vertikala förflyttningar som är 
beroende av ordbehandlingsprogrammets gränssnitt. Textavsnitten ryms 
inte alltid inom ramen för samma skärmvy, vilket blir ett problem om man 
snabbt vill kunna lokalisera sig i sin text. Därmed är det möjligen inte (bara) 

                                                      
63 Ett sätt att förenkla bläddringen, eller navigerandet i dokumentet, kan vara att 
rubriksätta texten och utnyttja de navigeringsmenyer som ofta utgör en funktion i 
olika ordbehandlingsprogram. Det tycks några av studenterna i studien göra ibland 
men jag har valt att inte gå närmare in på det här, eftersom det inte i särskilt hög 
utsträckning betydelsegörs av studenterna. 
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själva handlingen att bläddra i sig som här utgör en utmaning i arbetet. 
Snarare kan utmaningen sägas ligga i den bärbara datorns begränsade (lilla) 
gränssnitt.  

Trots att det kan vara svårt att överblicka ett dokument genom att 
bläddra igenom det, tycks den digitala bläddringen (liksom att fysiskt 
bläddra igenom en bok) ibland också kunna skapa textkänsla. I skärmfil-
merna framkommer att vissa studenter stundtals bläddrar intensivt, till sy-
nes planlöst i de textdokument de arbetar i. För Sallys del är det märkbart 
hur hon på detta sätt frekvent och intensivt bläddrar i sitt dokument. Det 
tycks vara ett svar på den utmaning hon själv påtalat, nämligen att hon bara 
ser en halv sida åt gången. I Elis skärmfilmer är det på liknande sätt synligt 
hur han, vid flera tillfällen, snabbt bläddrar igenom sitt digitala käll-
material. Även i Petras skärmfilmer är ett intensivt bläddrande i måldoku-
mentet märkbart. Det förefaller otroligt att de i det intensiva bläddrandet 
hinner läsa texten. Däremot kan det vara ett sätt att skapa överblick eller 
textkänsla. Ett intensivt bläddrande i ett digitalt dokument kan alltså tolkas 
som en texthandling vars primära funktion är att skapa en känsla för en 
vanligen svåröverblickad och lång digital text (jfr Lundblad, 2014 s. 352; 
Vlieghe, 2015 s. 177). Vlieghe (2015) framhåller att den digitala blädd-
ringen utgör en annorlunda textkänsla än den som uppstår när man fysiskt 
känner en text genom dess materialitet. Han argumenterar därmed genom-
gående för att materialiteten har betydelse men att det digitala kan innebära 
andra väsensskilda men betydelsefulla potentialer. 

8.2.2 Använda färg 
Det är vanligt att skribenterna, särskilt de som inte har ett tydligt sikte mot 
slutprodukten, markerar text med färg för att kunna särskilja olika formu-
leringar, eller text med olika funktion, från varandra. Det utgör en text-
handling som stöds av flera ordbehandlingsprogram. Färgmarkeringar av 
text och textöverstrykning är vanliga och används av flera studenter under 
arbetet, men särskilt framträdande är de hos Sanna, Sally och Ellen. De fö-
rekommer också relativt ofta i både Petras och Karolins texter men då är 
det ofta enstaka ord eller kortare formuleringar som är färgmarkerade. 
Benji använder också ibland färgöverstrykning, framför allt i analysen. Där-
emot används färgmarkeringen mer sällan av Eli och Daniel. Färgmarke-
ringarna tycks kunna kopplas till den sammanhållna textstrategin. Dessa 
skribenter hanterar mycket text i ett dokument. En färgmarkering kan un-
derlätta detta omfattande textarbete genom att signalera att bearbetning 
krävs av vissa textavsnitt och att skribenterna därför behöver återkomma 
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dit. Att på detta sätt enkelt kunna hitta tillbaka till specifika stycken eller 
formuleringar underlättar i navigeringen. Markeringarna kan signalera en 
form av självdialog, som frågor, vilken behöver redigeras innan den kan 
ingå i den text som ska bli slutprodukten. I figur 31 visas exempel på hur 
färgmarkeringar av text kan se ut i de uppsatsutkast som studenterna delat. 

ning” 15 april, Sally "uppsats" 7 april och Ellen "självständigt arbete" 31 mars. 

Överst i figur 31 markeras ett av Sannas textstycken med blått. Stycket be-
rör ett innehåll som hon vill ha med i det tidigare forskningsavsnittet (”nå-
got om att ämnet leder till…”). Hon tydliggör vad det är hon tänker ska 
finnas med i denna redogörelse. I slutet av utdraget står en annan referens 
namngiven med rödmarkering. I intervjun framhåller Sanna att färgkodning 
på detta sätt inte är ”är helt fel”. Sallys text (i mitten i figur 31) är exempel 
på en mer explicit självdialog, där hon frågar sig vilken referens till Selander 
det är hon utgår från (”var och när?”). Hon ställer också frågan om hon 
ska strunta helt i miljöpsykologi. I texten berörs således referenshantering 
såväl som urval av innehåll. Sanna betonar det specifika innehållet medan 
Sally diskuterar en specifik referens, men hon undrar också vilken referen-
sen är (”Var och när?) samt hur hon kan ta utgångspunkt i olika perspektiv 
(”Frågan är då om jag helt ska strunta i miljöpsykologi och bara fokusera 
på designteori”).   

Utdraget hämtat från Ellens text (längst ner i figur 31) visar sidhuvudet, 
där hon skrivit ut vad hennes olika färgmarkeringar i den egna texten inne-
bär. Grönt står för tanketext, där hon resonerar om innehåll, en form av 
stöd, medan rödmarkerad text istället utgör vad Ellen kallar för ”åtgärds-
text”, det vill säga text som hon ska återkomma till och bearbeta för att den 
ska fungera som måltext. Ellens indelning framträder som ett systematiskt 

Figur 31. Textfärg i Sannas, Sallys och Ellens dokument. Sanna "tidigare forsk-
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tillvägagångssätt som hon bibehåller i flera uppsatsutkast. Detta saknas i 
både Sallys och Sannas texter och de tycks också använda färger mer varie-
rat. Poängen är dock samma, det vill säga att färgmarkerade textavsnitt be-
höver återkommas till. Färgmarkeringarna ses sammantaget som sätt att 
underlätta navigerande och skapa textkänsla i ett digitalt, ofta omfattande 
textdokument.  

8.2.3 Använda kommentarer 
Kommentarsfunktionen, som är inbyggd i såväl Word som i Google Docs, 
utgör ytterligare en möjlighet att särskilja text i det digitala dokumentet. 
Löptexten kan relateras till text i en kommentar på ett horisontellt plan. 
Funktionen mobiliseras av flera studenter (men relativt sporadiskt) och är 
också ett vanligt sätt för handledaren att ge kommentarer på text. Ellen 
sticker ut eftersom hon frekvent och genomgående gör bruk av den här text-
handlingen i sitt skrivande. Jag har tidigare, i kapitel 7 avsnitt 7.5, diskute-
rat det specifika innehåll som hon ofta behandlar i dessa kommentarer. 
Kommentarerna läggs under processen kontinuerligt till men tas också bort 
när de inte längre är aktuella. Hon vidareutvecklar texten i kommentaren 
om så behövs. Till höger i figur 32 visas hur Ellens måldokument under 
processen ofta präglas av de egna kommentarerna.  

Figur 32. Kommentarer i Ellens dokument. Dokumenten ”självständigt arbete” 14 
april (till vänster) och ”U1 inledning syfte bakgrund frågeställningar” 14 mars (till 
höger). 

Till vänster i figur 32 ges exempel på Ellens kommentarer i text. Här reso-
nerar hon om vilket textinnehåll som ska finnas med (t.ex. ”under denna 
rubrik samlas tänkt användningsområde”) och var i dokumentet det ska 
placeras (t.ex. ”vet i detta nu inte var i uppsatsen”), samt redogör specifikt 
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för vad ett material har för syfte (”läromedel som syftar till att utbilda lä-
rare”). Det är liknande formuleringar som Sanna och Sally väljer att mar-
kera med färg i sina löptexter. Ellen använder också färg men mobiliserar 
även frekvent kommentarsfunktionen vilken gör att hon kan flytta in och 
ut texter med olika syften i mer avgränsade ytor på skärmen (se också ka-
pitel 7 avsnitt 7.5).  

Kommentarsfunktionen ger Ellen tillfälle att notera och minnas syn-
punkter (tankar) som kopplar till den egna texten men som hon ännu inte 
vet om och i så fall hur hon ska infoga i den (jfr färgmarkeringar). Textru-
torna relaterar till den egna texten på ett horisontellt plan (det vill säga att 
de är länkade till en viss plats i texten), snarare än på ett vertikalt, som i 
Word i övrigt. De skapar i någon mån möjligheter att gå ifrån det direkt 
linjära, uppifrån och ner-skrivandet som annars karaktäriserar Word. På 
detta sätt möjliggör, eller kräver, textrutorna ett rekursivt skrivande. Skri-
benten måste återkomma till och åtgärda kommentarerna. De får, liksom 
den färgmarkerade texten, inte stå med i den färdiga versionen. Genom att 
använda kommentarer i text särskiljs olika klara eller ofärdiga textstycken 
och de delar av texter som inte alls är tänkta att fungera i den färdiga upp-
satsen. Kommentarerna underlättar på detta sätt lokalisering av vissa text-
delar och därmed kan de skapa överblick och textkänsla.  

8.2.4 Använda sökfunktionen 
Ytterligare en funktion för att röra sig inom ett dokument är den digitala 
sökfunktionen. Den mobiliseras för att skribenten ska kunna återfinna vissa 
ord eller uttryck med hjälp av ordbehandlingsprogrammets inbyggda sök-
funktion.64 Genom denna funktion är de digitala texterna sökbara på ett 
helt annat sätt än vad de analoga texterna är. Det är därmed möjligt att, i 
det digitala, på ett enkelt sätt hitta specifika ord eller hela fraser i egna såväl 
som i andras texter.65 

                                                      
64 I de digitala sökläsningar som urskiljs här handlar det primärt om redan lästa 
texter, eller om den egna texten. Digital sökläsning kan också användas för att hitta 
specifika uttryck eller delar i en text som man själv inte tidigare har läst, men detta 
är alltså ingenting som blir direkt synligt i det material som presenteras här.  
65 Den digitala sökningen kan också inbegripa möjligheter att lokalisera ord eller 
uttryck i olika dokument, i dokument som finns lagrade på datorn, och på nätet. 
Denna mer breda form av digital sökning fokuseras inte i det här avsnittet. Den 
används dock av Eli för att hitta och återfinna de många olika textdokument han 
arbetar i lokalt på datorn och får därmed betydelse i hans särskiljande textstrategi 
(se kapitel 7, avsnitt 7.4).  
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Det blir i flera av studenternas skärmfilmer synligt att de utnyttjar sök-
funktionen inom det egna dokumentet. Sally använder den när hon behöver 
återkomma till en viss formulering i texten hon arbetar i. Det gör också 
Petra när hon använder funktionen i Word för att göra en sökning i den 
egna texten. Det blir aktuellt när hon ska referera till ett begrepp i sin analys 
och därför vill återkoppla till det hon har skrivit i de inledande delarna av 
uppsatsen. Då söker hon på detta begrepp, istället för att bläddra sig till det 
avsnittet. Även Daniel utnyttjar sökfunktionen. Han använder den vid ett 
tillfälle för att synliggöra var, och hur ofta, ett av de namn han använder i 
texten återkommer. Han kan alltså synliggöra hur frekvent han använder 
ett visst ord och hur det mönstret ser ut i texten. Detta visas exempel på i 
figur 34 nedan.   

Figur 33. Daniels digitala sökning, skärmfilm 16 november. Texten är utsuddad 
för att minska risken för identifiering. 

Den digitala sökfunktionen utgör en potential som i stor utsträckning kan 
påverka skrivandet som en kurerande aktivitet. Precis som när det gäller 
klipp- och klistrafunktionen kan den innebära såväl möjligheter som utma-
ningar för studenter som skriver. Sökfunktionen kan ersätta en mer sam-
manhållen läsning av text.66 Det är dock inte sådana sökläsningar som pre-
senteras ovan. Här fungerar sökläsningen istället som ett sätt att navigera i 
egna eller andras dokument, vilket kan underlätta arbetet eller som i Daniels 
fall för att skapa en känsla för hur texten ser ut.  

Sammanfattningsvis finns det svårigheter med att överblicka digitala do-
kument. Även om en bok också kan vara lång och svåröverblickbar har den 

66 Det kan jämföras med hur Svensson resonerar om pincettläsning i förhållande till 
löpläsning av papperstexter (2014 s. 264). 
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en bestämd finalitet som kommer till uttryck materiellt, medan den digitala 
texten så att säga kan var oändligt lång. Det kan leda till det som Gerlach 
och Buxmann (2011) talar om som haptisk dissonans, det vill säga att text-
känslan, och hur textkänslan uppstår, varierar mellan olika skrivteknolo-
gier. Skribenterna mobiliserar olika texthandlingar vilka har tolkats som 
sätt att möta utmaningen att skapa överblick och textkänsla inom ett (långt) 
digitalt dokument. Nedan följer en presentation av hur studenterna, delvis 
för att möta just denna utmaning, också kan arbeta med text i flera doku-
ment.  

8.3 Flera digitala dokument 
Vissa skribenter uppvisar ett textarbete som sker i flera digitala dokument. 
Det kan, som nämnts, i sig ses som ett svar på utmaningen att överblicka en 
omfattande digital text. Arbetssättet kan ger fördelar, likväl som det kan 
leda till nya utmaningar. I avsnitt 8.3.1–8.3.3 tar jag upp texthandlingar 
som är kopplade till flera digitala dokument. Dessa dokument kan hanteras 
genom parallellt arbete på en skärm, genom parallellt arbete på flera skär-
mar eller genom att textflytta mellan dokument.   

8.3.1 Parallellt textarbete på en skärm 
Jag har tidigare betonat att Elis textstrategi framstår som unik i studien. I 
denna strategi ligger ett frekvent arbete med text i parallella fönster och i 
olika ordbehandlingsprogram. Genomgående under skrivandet arbetar han 
med texter som han lägger parallellt på skärmen. Texterna blir därmed oft-
ast överskådliga, särskilt om de är korta, och de blir möjliga att relatera till 
varandra. De korta texterna blir rumsligt tillgängliga, ofta på ett horison-
tellt plan och Eli behöver inte tabba mellan dem. Därmed kan han också 
undvika det intensiva vertikala bläddrandet i uppsatsdokumentet, som 
präglar Sallys skrivande. Han arbetar också med längre texter parallellt på 
skärmen. I dessa måste han oftare navigera genom att bläddra, men han kan 
i och med parallelliteten relatera till andra texter och skriva parallellt medan 
han läser.  

Textstrategin, och de texthandlingar som Eli mobiliserar, leder till att han 
kan skilja olika kategorier av texter och olika typer av arbete från varandra. 
Det har jag tidigare framhållit som en betydelsefull aspekt av Elis uppsats-
skrivande. Han genomför sitt parallella textarbete i olika textkonstellat-
ioner. Det kan röra sig om att källmaterialet analyseras i ett stöddokument. 
Det förekommer också att måldokumentet direkt kompletteras utifrån ett 
källmaterial, att flera källtexter jämförs med varandra eller att tidigare 



168 SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 

forskning och källor på internet bearbetas i anslutning till mål- eller stöd-
dokument. Genomgående är att texterna läggs bredvid varandra i parallella 
fönster.  

I figur 34 nedan arbetar Eli med fyra egna, relativt korta, stöddokument. 
Längst till vänster ligger dokumentet ”att göra uppgiften” och i mitten ett 
namnlöst dokument som inte finns sparat (eller delat). Till höger ligger två 
fästisar med minnesanteckningar från empirin. De är inte heller sparade.  

Figur 34. Elis parallella dokument, skärmfilm 15 november. 

Exemplet i figur 34 visar hur Eli upprättar ett digitalt rum där det mesta av 
den text som han för stunden arbetar med ryms. Det blir därmed lätt för 
honom att röra sig mellan dessa kortare stöddokument. Han behöver inte, 
vilket jag tidigare nämnt, i någon större utsträckning bläddra eller navigera 
i ett vertikalt dokument när han arbetar på detta sätt. Han nämner själv i 
intervjun under våren att det blir en viktig funktion, att saker (det vill säga 
texter) ligger tillsammans på skärmen. Denna parallellitet stöds också av 
ordbehandlingsprogrammet Scrivener. Det programmet utnyttjar Eli i upp-
satsskrivandet under hösten. Parallelliteten och att det snabbt går att växla 
mellan textdelar menar Eli, i intervjun under hösten, är orsaken till att han 
använder Scrivener.   

För Eli blir det viktigt att skapa överblick och rörelse mellan textdelar i 
de faser av arbetet där själva bearbetningen och analysen står i fokus. Under 
slutet av arbetet behöver han istället fokusera på att skriva en slutprodukt. 
Då är inte parallelliteten lika utpräglad. Eli tydliggör vidare att de olika 
ordbehandlingsprogrammen för honom signalerar, eller förutsätter, en viss 
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typ av arbete. Genom det parallella arbetssättet som uppvisas ovan kan de 
olika ordbehandlingsprogrammen, och det arbete med text de implicerar, 
mobiliseras i samtida processer. Det bör betonas att texthandlingen också 
kräver att Eli upprättar ett system för att namnge och systematisera alla 
dessa texter. Han ser inte detta som en svårighet och han använder, som 
nämnts, digitala sökverktyg för att navigera mellan texterna. Däremot me-
nar Sanna (som delar upp måldokumentet) att hanteringen av flera doku-
ment lätt kan bli rörig. 

8.3.2 Parallellt textarbete på flera skärmar 
Parallellt arbete kan också utföras på flera skärmar. Denna texthandling är, 
liksom den förra, tydligt utmärkande för Elis skrivprocess. Den är också ett 
relativt betydelsefullt inslag i Daniels skrivande men då specifikt kopplat till 
den analys av rörligt material som han genomför. Han utnyttjar möjligheten 
att upprätta parallella skärmar med hjälp av bärbar dator och iPad, vilket 
ges exempel på i figur 35 nedan.  

Figur 35. Daniels parallella skärmar, processlogg 7 november och 14 november. 

När Daniel analyserar film ser han filmen på iPaden samtidigt som han skri-
ver måldokumentet på den bärbara datorn.67 Han arbetar på detta sätt uti-
från argumentet att han vill slippa tabba (något jag återkommer till i avsnitt 
8.3.3). När han den 8 november glömmer Ipaden, och därmed måste titta 
på filmen i datorn, blir han irriterad och skriver: ”FAN HAR GLÖMT min 

67 Det kan jämföras med hur Ignazio analyserar film genom att se filmen på da-
torskärmen och samtidigt göra noteringar i ett anteckningsblock. För Ignazio är det 
alltså en annan sorts parallellitet, mellan digitalt och analogt arbete, det handlar om. 
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iPad så måste tabba mellan serien och denna, blö”.68 Daniels arbetssätt 
handlar således framför allt om att han vill undvika att se filmen på den 
skärm där han också skriver uppsatsen. Det skiljer sig från Elis parallella 
textarbete, som alltså kopplas till att skriva parallellt i olika dokument.   

Eli mobiliserar parallella skärmar när han får möjlighet till det, eftersom 
han då kan arbeta med flera texter samtidigt utan att behöva tabba mellan 
fönster. Det påminner alltså om det parallella arbete som presenterats i av-
snitt 8.3.1. Här begränsas han dock mindre av den bärbara datorns lilla 
gränssnitt. Eli betonar i intervjun under hösten att han tycker att det är 
skönt att arbeta med stationär dator. Han försöker också välja skrivplatser 
så att han ska kunna göra det. I figur 36 visas skrivplatser, på campus och 
på forskningsbibliotek, vid tre tillfällen då han arbetar med parallella skär-
mar.   

Figur 36. Elis parallella skärmar, processlogg 3 mars, 29 november och 14 novem-
ber. 

Även om både Daniel och Eli relativt ofta använder flera skärmar när de 
skriver uppsatsen är det antagligen få studenter som har möjlighet att göra 
det. Oftast måste Eli skriva enbart på den egna bärbara datorn. Valet att 
arbeta med flera skärmar kan också vara beroende av vilket textarbete han 
behöver göra och därmed var i processen han befinner sig. För Daniel, som 
inte arbetar lika frekvent på detta sätt, och enbart gör det kopplat till ana-
lysarbetet, krävs att han har tillgång till en privat iPad. Studenternas tillgång 
till digital teknik kan därmed påverka vilka möjligheter de har att utnyttja 
parallella skärmar i textarbetet.  

68 Detta skrivs av Daniel i ett textdokument i skärmfilmens inledande sekvens (8 
november). Det är således uppenbart att Daniel är ytterst medveten om att skrivan-
det filmas och att jag som forskare kommer att titta på den filmen (och därmed kan 
han kommunicera med mig genom den). Detta är dock det enda tillfället i empirin 
då sådan kommunikation förekommer.  
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8.3.3 Textflytta 
I empirin blir det synligt hur flera skribenter hanterar, eller att de vill han-
tera, olika texter på skärmen. Vanligen arbetar de inte med parallella fönster 
eller skärmar på det sätt som Eli gör. Istället framkommer att de flyttar text 
till det befintliga dokumentet genom att klippa och klistra, eller att de flyttar 
text mellan dokument, och därför måste växla mellan dokument genom att 
tabba69. Jag har benämnt denna texthandling för att textflytta. Flera av skri-
benterna verkar använda ett nytt dokument när de behöver skriva om eller 
bearbeta uppsatsen, vanligen utifrån argumentet att de vill slippa bläddra 
(se avsnitt 8.2.1). De olika texterna ryms inte, som i Elis parallella arbete, 
på en skärm men de kan göras tillgängliga som överlappande, enskilda do-
kument eller som urklippta (utvalda) textdelar i det nya dokumentet.  

Benji behöver på handledarens inrådan, arbeta om hela sitt resultatav-
snitt vid ett tillfälle under processen. Han vill då skriva den nya texten på 
en ”tom yta”, i ett nytt dokument. Arbetssättet förklarar han i intervjucita-
tet nedan. 

Benji: När jag skulle omorganisera mitt resultat (…) började jag på ett helt 
nytt dokument istället (okej). Det enda jag gjorde var att jag kollade vad jag 
hade skrivit så skrev jag om det. Handledaren ville att analysen skulle se lite 
annorlunda ut (juste). (…) Jag kopierade och klistrade in, la till, kopierade 
klistrade in, la till. Så att det blev bra.  

Sofia: Okej. Varför valde du att göra så och inte arbeta i det gamla doku-
mentet?  

Benji: För då skulle jag vara tvungen att flytta ner allting och börja skriva 
om. Det, det är såhär, blir så stökigt och jag ville inte råka radera någonting 
annat som var än resultatet (…) och sen var det lättare att kopiera klistra in 
(Benji Intervju). 

I citatet blir det alltså tydligt hur Benji väljer att flytta den nya resultatdelen 
han ska skriva till ett eget dokument för att uppsatsdokumentet inte ska bli 
stökigt. Han vill heller inte av misstag råka radera något ur det befintliga 
dokumentet. I det här arbetet blir funktionen klippa och klistra viktig. Ge-
nom att klippa och klistra kan han enkelt föra över text, textflytta, mellan 
de olika dokument han arbetar med. Flera av studenterna rapporterar, på 
liknande sätt som Benji, att de ogärna raderar text eftersom denna kanske 

                                                      
69 Tabbning innebär en snabb växling mellan fönster med tangentbordets kortkom-
mandon eller med muspekaren. 
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kan få ett värde senare i arbetet. Samtidigt vill de inte riskera att samman-
blanda olika texter. Genom att dela upp texter i olika dokument (dit utvald 
text kan kopieras in) blir det lättare att lokalisera specifika textavsnitt. Att 
textflytta mellan olika dokument, så som Benji gör, synliggörs också i andra 
skribenters skärmfilmer. Daniel klipper in ett textavsnitt från ett av sina 
tidigare måldokument där han redogör för ett visst begrepp, som han behö-
ver använda i den analys han skriver. När han är färdig raderas den in-
klippta texten. Även Sally kopierar in text, till exempel från Skolverkets 
hemsida till sitt eget dokument. Där skriver hon om den texten i den egna 
texten och raderar sedan det inklippta stycket. På liknande sätt gör hon när 
hon i sin analys tar utgångspunkt i digitala fältanteckningar men skriver 
analysen i måldokumentet. Också Sanna kopierar in text, exempelvis från 
uppsatsmallen. Den har hon som utgångspunkt när hon sedan skriver de 
olika delarna av uppsatsen.  

När Karolin arbetar med att skriva sin diskussion utifrån sitt resultatav-
snitt gör hon det genom att kopiera in resultattexten från uppsatsutkastet i 
ett eget dokument. Hon skriver dock inte där, utan tabbar istället över till 
uppsatsdokumentet i vilket hon skriver fram diskussionsavsnittet utifrån 
den resultattext som nu (också) ligger i ett eget fönster. Hon tar därmed 
stöd i resultattexten (i eget dokument) för att kunna skriva sin diskussion (i 
måldokumentet). För att göra det tabbar hon frekvent mellan dessa föns-
ter.70 Texthandlingen beskriver hon i citatet nedan. 

Jag ville ha resultatet så jag skulle slippa hålla på och bläddra. Så då hade 
jag det här bara, klicka emellan (…) jag skulle skriva diskussionen tror jag 
och då ville jag se till så att jag liksom tog resultatet, hade det bredvid hela 
tiden och så (...) Kolla vilka som jag har tagit upp i resultatet. (…) Det hade 
gått ännu bättre om jag hade skrivit ut det men det fick funka (Karolin in-
tervju). 

I citatet betonas växlingen mellan de olika textdelarna som alltså vid det 
här tillfället läggs i olika fönster. Hon talar om att hon vill ha resultatet 
”bredvid” och att det egentligen hade varit bättre att skriva ut det.71 Hon 
eftersträvar alltså den typ av parallellitet som kännetecknar Elis arbete. Nu 
arbetar hon istället genom att växla mellan resultatavsnittet och det diskuss-

70 Texthandlingen har i detta fall synliggjorts såväl i intervjun som direkt i hennes 
skärmfilmer.  
71 Utskrift av text ter sig generellt som viktigt för studenterna men kräver ekono-
miska och materiella resurser som de inte alltid har tillgång till.  
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ionsavsnitt hon skriver. Hon behöver kunna skapa relationer mellan en ti-
digare text hon skrivit (resultatet) och den hon nu ska skriva (diskussionen). 
Det arbetet underlättas av att textflytta mellan dokument och av att tabba 
mellan fönster.  

Att flytta texter mellan dokument kräver alltså en växling mellan olika 
dokument (i motsats till den parallellitet som upprättats i ovanstående av-
snitt 8.3.1 och 8.3.2). Sådan rörelse möjliggörs av tabbfunktionen, men den 
kan i sig också utgöra ett störande inslag i arbetet. Daniel nämner vid flera 
tillfällen, exempelvis i processloggen, att han vill slippa ”tabba och hålla 
på”. Det blir ett argument för hans analysarbete på parallella skärmar. Ut-
maningen som kan kopplas till tabbfunktionen kan ha att göra med att tex-
terna inte finns tillgängliga samtidigt, som i det parallella arbetet. Tabban-
det kräver också en handling, med muspekaren eller med specifika tangent-
tryck. Det leder till avbrott i skrivandet. För att minska behovet av att tabba 
mellan dokument kan studenterna, om det rör sig om kortare textstycken, 
istället kopiera och klistra in text till det befintliga dokumentet.  

Sammanfattningsvis tycks det tämligen vanligt att studenterna delar upp 
texter i flera dokument någon gång under arbetet. Texthandlingarna tycks 
på olika sätt svara mot utmaningen att överblicka den långa, digitala texten.  
Det är ovanligare att studenterna arbetar med dessa texter parallellt. Oftare 
flyttar de text till befintligt dokument eller rör sig mellan dokument genom 
att tabba. I nedanstående avsnitt 8.4 behandlas de texthandlingar i vilka 
skribenterna på något sätt hanterar text på papper, antingen genom att 
skriva ut en digital text, eller genom att skriva text för hand.  

8.4 Pappersdokument 
Textarbetet är inte bara digitalt utan sker också på papper. I materialet ur-
skiljs två texthandlingar där text på detta sätt hanteras som pappersdoku-
ment. Det handlar om att skriva ut en digital text och att skriva text för 
hand. Dessa texthandlingar behandlas i avsnitt 8.4.1 respektive 8.4.2.  

8.4.1 Skriva ut en digital text 
Svårigheten att överblicka i det digitala är ett av de mest framträdande ar-
gumenten för att istället hantera och läsa den egna texten som utskrift. De 
flesta studenter skriver någon gång under arbetet ut sin text. De gör detta 
för att kunna korrekturläsa, göra ändringar eller skriva in kortare noter om 
innehåll i den egna texten. Daniel säger i intervjun att han inte alls skriver 
för hand under uppsatsarbetet. Däremot vill han gärna skriva ut texter för 
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att korrekturläsa och då markera för hand i dem. Han framhåller att ut-
skriften skapar en annan översikt. 

Man får bättre översikt, tycker jag, när jag har det framför mig, utskrivet. 
Precis som att jag, jag gillar inte att kopiera papper, jag vill läsa böcker. Hålla 
i en bok är så mycket mer värt än att hålla i ett papper, man får inte den här 
översikten. Det gäller samma om jag sitter och tittar på en skärm. Jag ser 
inte. Jag ser inte min text riktigt. Om jag inte skriver ut den och korrigerar 
så (Daniel intervju, min kursivering).  

Daniel arbetar genomgående digitalt med sitt skrivande. Däremot verkar 
han, vilket sägs ovan, föredra att läsa på papper. Det gäller både den egna 
texten och böcker. När det gäller korrekturläsning av den egna texten säger 
han att han inte ser den på skärmen. De sista dagarna under skrivprocessen 
arbetar han därför intensivt med utskrivna kopior. Först läser han igenom 
dem och korrigerar. Sedan ändrar han utifrån den läsningen texten i det 
digitala dokumentet, vilket visas i figur 37. Den utskrivna texten mobilise-
ras på detta sätt för att hantera texten på en lokal nivå och endast i slutet 
av processen. För Daniels del handlar det om att papprets materialitet på-
verkar känslan av att kunna se texten.  

Figur 37. Daniels skrivplatser med utskrifter, processlogg 26 november och 29 no-
vember. 

Daniels skrivande är genomgående inriktat mot att skriva klart slutproduk-
ten. Även om han bara skriver ut och korrekturläser text i slutet, arbetar 
han också kontinuerligt med korrekturläsning i det digitala dokumentet. 
Det är viktigt att texten från början blir rätt. En betoning på korrekturläs-
ning på detta sätt förefaller typisk för Daniels produktinriktade strategi.  

Flera studenter skriver ut sin text för en avslutande korrekturläsning. Ka-
rolin anger i processloggen att hon, dagen innan hon lämnar in uppsatsen, 
sitter med utskrivna kopior, läser och gör ändringar. Hon menar dock att 
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hon inte bara arbetar med ändringar på lokal nivå (som Daniel), utan att 
hon också tematiserar resultatet för att se att hon har behandlat allt i dis-
kussionen. Hon försöker också (skriver hon i processloggen) utkristallisera 
vad hon ska ”koppla ihop med vad”. Denna texthandling blir ett sätt att 
skapa relationer till den egna texten och mellan olika delar i den. Ellen skri-
ver vanligen inte för hand (det är åtminstone så hon uttrycker det i inter-
vjun) men istället läser hon mer frekvent egna utskrifter. Läsningen och be-
arbetningen av dessa framstår som viktig för henne under hela arbetet och 
inte bara i slutet. Detta blir tydligt såväl i citatet nedan som på fotografierna 
över hennes skrivplatser, vilka visas i figur 38.  

Bearbetningen av text brukar föregås av ett besök "hos" skrivaren:). Vill 
helst bearbeta text utifrån ett papper i min hand (Ellen processlogg 24 feb-
ruari). 

Figur 38. Ellens skrivplatser med utskrifter, processlogg 15 mars och 11 april. 

Ellen skriver inte ut text bara för att korrekturläsa slutprodukten, till skill-
nad från Daniel. Det handlar snarare om att kunna bearbeta och omför-
handla innehåll som skrivs under processen. För Ellen är materialiteten be-
tydelsefull rent generellt och inte bara i hanteringen av den egna texten. Det 
gäller också vid läsning av böcker. Hon betonar i intervjucitatet nedan och 
på nästföljande sida, betydelsen av att ”hålla i saker och ting”. 

Jag behöver också hålla i saker och ting. Jag är värdelös på att sitta och läsa 
direkt från skärmen. Jag vet inte om det är en vanesak eller så men det fastnar 
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inte utan det bara scrollas igenom, om jag ska djupläsa något och förstå då 
måste jag ha det såhär då måste vända och kunna bläddra tillbaka. Och ja, 
bläddra fram (Ellen intervju).  

Såväl Daniel som Ellen säger att de i vissa situationer inte ser den digitala 
texten eller att den bara är något som scrollas igenom och som inte fastnar. 
För dem blir papperstexter därmed viktiga för att skapa överblick och ”se 
texten”.  

De utskrivna texterna förefaller viktiga för flera av studenterna. Ett åter-
kommande argument i tidigare forskning är att en haptisk känsla för texten 
saknas vid digital läsning (t.ex. Baron, Calixte & Havewala, 2017 s. 601). 
Det uppstår haptisk dissonans (Gerlach & Buxmann, 2011; Mangen, 
2016). Mangen och Velay (2010) betonar betydelsen av beröring, att kunna 
hålla i sin text, känna den och att kunna hantera den i rummet. Det handlar 
om hur studenterna skapar textkänsla. En upplevd haptisk dissonans 
hänger alltså samman med hur denna textkänsla kopplar till analogt och 
digitalt skrivande. Vlieghe (2015) och Lundblad (2014) betonar visserligen 
att textkänslan inte är helt frånvarande i det digitala. Däremot kan den upp-
levas och bli till på annorlunda sätt. Det hänger samman med att den digi-
tala läsningen inte kopplar lika tydligt till en kroppslig upplevelse av att läsa 
en fysisk text. Överlag framträder svårigheten att överblicka och skapa text-
känsla i det digitala som central i denna studie. Det är i relation till det som 
studenterna mobiliserar texthandlingen att skriva ut en digital text.  

8.4.2 Skriva för hand 
Skrivandet för hand (vilket jag ibland omtalar som analogt skrivande) utgör 
ett vanligt sätt för studenterna att arbeta med text.72 Haas och Hayes (1986) 
beskrev tidigt att studentskribenter upplever problem (haptisk dissonans) 
när de skriver i ett ordbehandlingsprogram, i motsats till när de skriver för 
hand: ”there is a problem getting a feel for the piece” (1986 s. 24). Jag har 
tidigare nämnt att textkänslan hänger samman med hur skribenten och lä-
saren uppfattar texter i det digitala i jämförelse med hur den uppfattas på 

72 Det bör betonas att ingen av studenterna i den här studien arbetar med digital 
penna, exempelvis till en surfplatta. Därmed faller resonemang om en digital penna 
inte inom ramen för den här avhandlingen. Det kan konstateras att en sådan penna 
kan underlätta i frihetsutrymmet när det kommer till det spatiala organiserandet och 
till möjligheten att dra pilar i en text osv. Däremot kan den ännu inte återskapa den 
materiella känslan av att skriva för hand på ett papper. Troligen har också den eko-
nomiska aspekten, att tekniken är för dyr, än så länge avgörande betydelse för stu-
denterna.  
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papper (Haas, 1999; Haas & McGrath, 2017). Textkänsla kopplad till tex-
ters olika materialitet och de kroppsliga förutsättningarna för att skriva dem 
utgör framträdande argument för att studenterna också väljer att skriva för 
hand. Hur studenterna resonerar om det redogör jag för i detta avsnitt.  

För det första framhålls det analoga skrivandet som ett sätt att möjlig-
göra ett spatialt organiserande på ett papper. Eli växlar sporadiskt mellan 
det digitala och det analoga, även om han primärt arbetar digitalt. När han 
skriver för hand får han tillgång till ytor att bearbeta och till att spatialt 
organisera ett visst innehåll. I figur 39 visas Elis skrivplats vid köksbordet 
där det utskrivna uppsatsdokument och några fasttejpade A4-ark ligger ut-
lagda. På bordet ligger också en vit pärm, i vilken han samlar sina utskrivna 
papper och anteckningar. På stolen ligger ytterligare utskrivna dokument.  

Figur 39. Elis analoga anteckningar, processlogg 11 april. 

I processloggen förklarar Eli att detta textarbete utgör ett försök att ”skapa 
struktur på slutdelen, punkta upp vad det är jag kan peka på”. Han menar 
vidare att de hoptejpade sidorna fungerar som en yta för att ”skapa delar 
som hänger ihop”. På dessa papper finns alltså utrymme att skapa relationer 
mellan olika delar av uppsatsen. Eli arbetar vid tillfället med mer övergri-
pande frågor om uppsatsens struktur, textinnehåll och med att nagla fast 
slutsatser. Vid detta skede i processen (nio dagar före inlämning) ordnar 
han sitt innehåll spatialt, drar streck, ritar pilar och upprättar relationer på 
pappret. Arbetet underlättas av möjligheten att skriva analogt också i relat-
ion till den utskrivna digitala texten. Eli skriver i processloggen att den ana-
loga anteckningen och de utskrivna dokumenten tillsammans ger en annan 
känsla och att det kan få nya saker att träda fram. För honom är det därför 
viktigt att växla mellan olika materialiteter för att kunna öppna upp för 
olika perspektiv. Elis textarbete präglas av en sådan växling, såväl mellan 
digitala och analoga skrivteknologier som mellan olika digitala ordbehand-
lingsprogram.  
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Det analoga skrivandet är för Eli ett tillvägagångssätt som han tar till vid 
vissa tillfällen under skrivprocessen, när han får en ”känsla” för det, som 
vid tillfället som redogörs för ovan när han tar ett omfattande tag om upp-
satsens övergripande innehåll. För såväl Sanna som Sally (under vårens upp-
satsskrivande) präglas arbetet istället mer genomgående av skrivandet för 
hand. Sally menar i intervjun under våren, liksom Eli, att det ger en annan 
känsla än det digitala. Hon kan då ”titta på det på ett annat sätt”. Det 
analoga skrivandet framträder för både Sanna och Sally som betydelsefullt 
för att kunna bearbeta innehåll, utkristallisera frågeställningar och sam-
manhang samt för att kunna genomföra analysarbetet. Det kan ställas i re-
lation till hur Ignazios och Benjis analoga skrivande framför allt handlar om 
bearbetning av litteratur och om förvaring av kunskap (se kapitel 7 avsnitt 
7.2.1).  

Det analoga skrivandet mobiliseras även av Sally och Sanna för att han-
tera litteratur (t.ex. förekommer citat och referensangivelser) men det fram-
träder framför allt som ett sätt att skapa relationer och sammanhang mellan 
texter. Detta sker genom det spatiala organiserandet på ett papper. I figur 
40 visas exempel från Sallys (till vänster) och Sannas (till höger) inledande 
arbete med uppsatsen, där de specifikt vill tydliggöra syftet med uppsatsen. 

Figur 40. Sallys (till vänster) och Sannas (till höger) analoga anteckningar, process-
logg 20 januari och 8 februari. 

Både Sanna och Sally tar i exemplen i figur 40 ett brett grepp om möjliga 
forskningsfrågor för att kunna ringa in uppsatsens syfte. Sally beskriver i 
processloggen sin anteckning som ett ”första spadtag” och som ”mycket 
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osystematiserad”. Sannas tankekarta har tagit form under flera dagar, där 
hon har fyllt på med rader allteftersom. Det är en text som fungerat som 
grund för hur hon sedan fyllt i sin valblankett. Texten beskriver hon i pro-
cessloggen som ”ett virrvarr”. Även om texterna framhålls som lösa, ostruk-
turerade tankar har de en tydlig funktion i detta första inringande av upp-
satsämne. Sally och Sanna betonar båda, exempelvis i intervjuerna, möjlig-
heterna att kladda och dra linjer och på det sättet synliggöra relationer mel-
lan inledande tankar. I Sannas, Sallys och Elis rapportering framkommer 
att det analoga skrivandet är ett mer eller mindre framträdande komplement 
till det digitala arbetet. Pappret ses i det avseendet som ett utrymme inom 
vilket innehållet i uppsatsen kan bearbetas i relation till den digitala upp-
satstexten. På pappret kan de så att säga skapa relationer mellan det de 
tänker och skriver under arbetet.  

Det är inte bara pappret i sig som möjliggör detta utrymme. Materiali-
teten ger en potential som innebär att skribenten kan utnyttja det fysiska 
rummet för att ordna och systematisera (i betydelsen att kunna hantera 
pappret i rummet) och i slutändan upprätta relationer mellan texter. Där-
med ger det materiella pappret och handskriften förutsättningar för ett ord-
nande och systematiserande av detta textmaterial. Det är inte helt omöjligt 
att arbeta på detta sätt i det digitala (det visar inte minst Elis textstrategi) 
men för flera av studenterna framstår det som svårt. Både Sanna och Sally 
talar om post it-lappar som ett sätt att ordna och flytta runt text i rummet, 
vilket visas i fotografierna från processloggen i figur 41.   

Figur 41. Sallys (till vänster) och Sannas (till höger) post it-lappar, processlogg 5 
april och 24 mars. 

För Sanna blir post it-lapparna betydelsefulla i bearbetningen av de källtex-
ter hon analyserar. Texterna blir möjliga att organisera i relation till 
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varandra och till den text hon för stunden arbetar med. Den 6 april svarar 
hon i loggen på frågan vad post it-lapparna har för betydelse för henne. 

Just nu eftersom jag har tusen olika styrdokument som "talar" med varandra 
så kluddar jag ner lite kommentarer från ett dokument som går ihop med 
eller inte går ihop med en diskurs i ett annat dokument, typ. Men annars 
brukar jag ha dem till att formulera ner tankar på och flytta runt för att 
skapa en någorlunda sammanhängande tråd. Kan vara ett resonemang i all-
mänhet eller en disposition i form av rubriker (Sanna processlogg 6 april). 

I ovanstående citat ser vi hur Sanna arbetar med post it-lappar på varierade 
sätt. Mobiliserandet av lapparna handlar ofta, vilket Sanna framhåller i in-
tervjun, om ”att sortera en tanke eller att få ner den där tråden”. I process-
loggen framträder det än tydligare vilken betydelse post it-lapparna har för 
henne. Hon har glömt en av sina böcker, med post it-lapparna i, hemma. 
Hon lånar boken på biblioteket men i den finns inte lapparna med hennes 
egna anteckningar. Hon skriver då att det känns som att det hon tänkt inte 
längre finns.  

Jag använder ju dem på så många olika sätt. I just den här boken hade jag 
markerat med hjälp av dem och skrivit i vilken del av uppsatsen jag skulle 
använda de olika styckena. Känns tomt. Som att allt bra jag tänkte då inte 
finns längre. Är ju så virrig nu, mycket i huvudet (Sanna processlogg 14 
april). 

I Sannas resonemang i processloggen framkommer hur post it-lapparna som 
en analog och rumsligt flyttbar anteckning får relevans i analysen av hennes 
material och i hennes bearbetning av text överlag. Med hjälp av post it-
lapparna kan hon få olika dokument att ”tala med varandra” och det blir 
tydligt för henne hur, eller om, de går ihop. Det kan också handla om att 
formulera tankar eller att hantera uppsatsens disposition. Anteckningarna 
har stor betydelse, som en garant för att hennes tankar ”finns” och inte går 
förlorade. Det analoga skrivandet på papper innebär här möjligheter att 
spatialt och rumsligt organisera ett innehåll, i rummet eller på pappret, även 
om det endast handlar om kortare noteringar på små lappar (jfr ”humble 
objects”, Fenwick & Edwards, 2010 s. 28).  

I empirin synliggörs slutligen att den analoga texten upplevs närmare det 
egna jaget. Det framhålls av flera skribenter. I det förutsätts en distans från 
det egna subjektet i det digitala skrivandet. Sally skriver i processloggen un-
der hösten om den analoga skriften som en förlängning av henne själv, me-
dan skärmen är mer avlägsen och oöverskådlig. I intervjun resonerar hon, 
på liknande sätt, om det analoga skrivandets relation till den egna personen.  
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Varför antecknar jag? Kan jag undra. En tanke som måste lämna huvudet 
och bearbetas och bli mer färdig innan den ska bli här (i datorn, min an-
märkning) (...) Jag som person, tänka högt, det måste ut för att jag ska kunna 
se det för att jag ska kunna göra nått med det (Sally intervju höst). 

Det är inte bara kopplingen till den egna personen som betonas. Det handlar 
också om att saker behöver antecknas för att hon ska se det och därmed 
kunna göra något med det (jfr med Daniels resonemang om att han måste 
skriva ut den digitala texten för att se den, avsnitt 8.4.1). Framför allt beto-
nar Sally att det analoga skrivandet handlar mer om henne som person. 
Hennes förhållningssätt till detta personliga varierar under hennes båda 
uppsatsprocesser, det framkommer framför allt under intervjun på hösten. 
Under våren är hon mer öppen för att involvera den egna personen, medan 
hon under hösten vill hålla sig mer distanserad till uppsatsen. Förändringen 
hänger samman med hur hon ser på uppsatsskrivandet och studierna i för-
hållande till den egna identiteten. Hon mobiliserar alltså det analoga skri-
vandet olika mycket i de båda uppsatsprocesserna.  

Liksom Sally menar Sanna att hon vill ha tänkt igenom saker och vara 
mer klar när hon skriver på datorn. Det digitala står, menar hon i intervjun, 
för ”formuleringen”. I det avseendet liknar hennes tankesätt Ignazios. Igna-
zio mobiliserar inledningsvis den analoga anteckningen som ett sätt att 
tänka innan han börjar skriva själva produkten, uppsatsen, på datorn. Han 
gör därmed en ganska strikt uppdelning mellan analogt och digitalt skri-
vande och vad de båda skrivteknologierna fyller för funktion. För honom 
är den analoga anteckningen central i början av arbetet. Det framstår då 
som viktigt att upprätta relationer till texterna han läser (och för att förvara 
kunskap), innan han själv kan inleda det egna skrivandet av uppsatsen. Hos 
Sanna är det istället tydligt att hon genomgående har mycket i huvudet och 
att hon har lättare att få ner det i handskrift. Hon växlar därför kontinuer-
ligt mellan digitalt och analogt skrivande. I intervjun framkommer att hon 
ibland ”är i blocket” och att hon då också är närmare tanken. Sanna be-
skriver samtidigt det analoga skrivandet som ett ”sätt att tänka”. Det digi-
tala skrivandet däremot, menar hon, ”hämmar tanken”. 

Det digitala skrivandet hämmar tanken på något sätt. Behöver skriva för 
hand. För att det är, det är bökigt att hålla på med paddan. Vissa delar vill 
man ha ihop och det kan man göra i block och man kan skriva kommentar 
och dra linjer som man vill och kladda ganska mycket mellan (Sanna inter-
vju).  
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Hos Sanna, Sally och Ignazio framstår den analoga anteckningen alltså som 
ett slags tankearbete. Benji resonerar, till exempel i processloggen, på lik-
nande sätt om att det analoga skrivandet hänger ihop med tänkandet och 
lärandet. Han ”får ut mer” av att skriva med papper och penna. Benji för-
klarar att det handlar om att skriva utifrån egna tankar och att det då ”fast-
nar lättare i minnet”. 

Jag tycker man får ut mer av papper o penna. Det blir mer att man försöker 
skriva ner det i egna tankar/mindre stödord känns som att det då fastnar 
lättare i minnet än att bara trycka på kopiera o klistra in från ett dokument 
till ett annat (Benji processlogg 25 februari).  

Ellen skriver sällan för hand, det betonar hon framför allt i intervjun. Det 
analoga skrivandet är inledningsvis ändå närvarande, det visar hennes pro-
cesslogg.73 I figur 42 visas ett foto av en sådan analog anteckning, vilken 
hon i processloggen benämner som ”tankeformatet”. 

Hitintills har det mer handlat om fragment som jag noterar för hand (A4 
klotterplank) Ur dessa fragment har uppsatsämnen vuxit fram. Det digitala 
skrivarbetet hjälper mig att formulera de olika mönster som träder fram 
iklotterplanket (Ellen processlogg 3 februari).   

Figur 42. Ellens analoga anteckning, processlogg 3 februari. 

Ellen talar i processloggen om dessa kortare anteckningar som fragment (jfr 
Sannas rader i figur 40) ur vilka uppsatsämnen ”växer fram” och om olika 

73 I processloggarnas foton synliggörs stundtals objekt för analogt skrivande på 
skrivplatsen hos flera studenter som själva hävdar att de inte skriver för hand (Petra, 
Ellen och Karolin). Det finns alltså en viss motsägelse här som jag inte har behandlat 
vidare, varken under empiriinsamlingen eller analysen. Jag har, i det här avsnittet, 
primärt tagit utgångspunkt i hur studenterna säger att de skriver för hand. Den in-
samlade empirin kan också direkt visa om det finns objekt för analogt skrivande på 
skrivplatsen men inte hur studenterna faktiskt använder dem. Därmed utgår jag här 
primärt från studenternas egna utsagor.  
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mönster som framträder. Hon betonar även, liksom Ignazio och Sanna, att 
tankeformatet sedan formuleras digitalt.  

Flera av studenterna talar om handskrivandet som mindre monotont än 
det digitala skrivandet. Det gör att handskriften kan upplevas mer person-
lig. Sally resonerar, exempelvis under intervjun på våren, om att det analoga 
skrivandet är viktigt för att hon lättare ska kunna överblicka och urskilja 
sina olika texter. Hon menar att urskiljningen kan hänga samman med vil-
ken penna hon väljer att skriva med, med skrivstilen, och att text på datorn 
tenderar att bli mer ensidig. 

Det är som att bläddra i ett block och se när man har skrivit koncentrerat. 
När man, man kan ju se vad man har valt för penna, vilken skrivstil man har 
ser man ju vad det är för, ja det finns ju ett språk i det också. På datorn ser 
allting likadant ut (Sally intervju vår).  

För Sally förefaller det analoga skrivandet mer varierat än det digitala. Hon 
kan skriva med olika handstil, med olika färg och på olika papper. Petra 
beskriver i intervjun på liknande sätt det analoga som mer ”kreativt och 
härligt”.74 Det digitala skrivandet är i det avseendet mer ensidigt. Mangen 
och Velay (2010) menar att handskriften kan inrymma och uppvisa synliga 
spår, om än subtila, av känslor såsom temperament, stress eller nervositet 
(2010 s. 391). Pappret i sig gör också att mediet kan varieras, vilket kan 
göra det lättare att urskilja olika texter. Så talar Sanna under intervjun om 
hur hon färgkodar sina papper. I nedanstående citat betonas just det, sam-
tidigt som hon framhåller möjligheten att arbeta med urskiljning i det digi-
tala.  

Skriva på olika färger i lapparna, rosa lapparna, blå etc. Det blir färgkodat 
eller en viss författare och hur man ska kunna förstå i förhållande till 
varandra. Olika färger också i digitala texter, lilakodning i den nya uppsat-
sen, innehållet är bra men den är inte helt klar. Den är inte helt fel (Sanna 
intervju).  

Sanna, Sally och Petra framhåller det analoga skrivandet som varierat, där 
olika känslolägen kan skönjas och där olika material kan varieras för att 
enklare återfinnas. Texter kan dock, vilket Sanna påtalar, varieras också i 
det digitala, som med textfärg. De digitala funktionerna kan till och med 
förenkla en sådan variation. I det digitala krävs inte att skribenten själv har 
tillgång till flera färgade papper och färgpennor. Utifrån ett sådant perspek-
tiv kan den analoga texten ses som mindre formbar än den digitala, eftersom 

                                                      
74 Trots det anger hon själv att hon sällan skriver för hand.  
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den inte lika lätt kan redigeras och ändras. Det ger, till viss del, Eli uttryck 
för i processloggen när han säger att han tycker om att arbeta digitalt. Det 
är ”praktiskt för att det är så lätt att sudda, flytta om osv”. Den digitala 
formbarheten är dock inte lika tydligt kopplad till den kroppsliga upplevel-
sen av att skriva på olika sätt, vilket kan spela roll för textkänslan.  

Skrivandet för hand kan tjäna olika syften. Det kan handla om att kunna 
organisera text spatialt på pappret eller i rummet och därmed om att kunna 
relatera texter till varandra. Pappret på vilket man skriver utgör ett ut-
rymme som kan användas vid sidan av skärmen och som dessutom kan 
hanteras i rummet. Flera studenter upplever att det analoga skrivandet lig-
ger närmare tanken och därmed det egna subjektet. Vissa påtalar också be-
tydelsen av att skriva för hand för det egna lärandet. Det subjektiva kan 
hänga samman med att det analoga skrivandet, åtminstone på vissa sätt, 
anses mer formbart och mindre monotont än det digitala. Överlag visar re-
sultaten att materialiteten har stor betydelse för alla studenter. Det kan 
handla om möjligheten att skriva ut en digital text eller om att kunna an-
teckna för hand. I flera avseenden kopplar det till möjligheterna att skapa 
textkänsla.  

8.5 Texthandlingar i uppsatsskrivandet  
Många av de texthandlingar som presenterats i kapitlet kan relateras till 
utmaningen att skapa överblick över den digitala texten. Flera forskare, 
såsom Gerlach och Buxmann (2011) och Mangen (2016) kopplar de utma-
ningar som finns med det digitala textarbetet till en avsaknad av sensomo-
torisk återkoppling. Det digitala skrivandet och den digitala texten känns 
så att säga inte på samma sätt som skrivandet för hand på pappret. På da-
torn kan en rörelse i ett dokument nästan uteslutande urskiljas visuellt, ge-
nom olika rullningslister och navigeringsfönster, medan läsning av fysiska 
ting kopplar tydligare till en kroppslig känsla. Haas konkluderar, i enlighet 
med ett sådant resonemang, att textens påtaglighet, ”tangibility”, kan sam-
mankopplas med skribentens förmåga att skapa representation av texten, 
textkänsla (Haas, 1996 s. 118, även i Haas och Hayes, 1986). Det analoga 
skrivandet innebär i större utsträckning en förkroppsligad känsla av att 
skriva och kan därmed uppfattas som mindre abstraherat. Det digitala skri-
vandet innebär i det avseendet en helt annan känsla. Textkänsla urskiljs i 
ovanstående genomgång som något viktigt för skribenten och som ett direkt 
eller indirekt argument för att mobilisera de olika texthandlingar som har 
presenterats.  
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Den digitala teknologin kan både sägas stödja och begränsa ett kurerande 
textarbete. Den digitala texten, till skillnad från utskriften eller den analoga 
anteckningen, behöver alltid relateras till som en skärm. Den digitala skär-
men har vissa begränsningar, särskilt för de studenter som framför allt ar-
betar på en bärbar dator med litet gränssnitt. Det leder till att skribenterna 
ofta upplever och talar om svårigheter med att överblicka och därmed na-
vigera i texter. Studenterna hanterar denna svårighet på olika sätt. Medan 
den digitala texthanteringen så att säga är krävd (det utgör både en förut-
sättning för att kunna skriva den här typen av längre texter och ett krav 
från utbildningsinstitutionens sida) handlar den analoga texthanteringen 
uteslutande om aktiva val som skribenten kan göra i arbetet. Flera studenter 
talar om papperstexten som en möjlighet för att skapa överblick. Det kan 
handla om att man kan hålla texten, känna den och därmed se den, eller om 
att texten kan ta plats i ett fysiskt rum (jfr Mangen & Velay, 2010; Mangen, 
2009).  

Det digitala skrivandet ter sig särskilt utmanande för studenter med ett 
omfattande textarbete. Det har jag diskuterat i kapitel 6. För studenterna 
med en sammanhållen textstrategi handlar det om att kunna skapa urskilj-
ning och lokaliserbarhet, vilket jag kopplar till textkänslan i det egna, om-
fattande, dokumentet. Det kan de göra genom intensiv bläddring, genom 
färgmarkering, genom kommentarer eller genom att använda sökfunkt-
ionen. Ändå framstår det stundtals vara svårt att hantera långa texter. Det 
kan vara en av orsakerna till att Sanna och Sally så frekvent mobiliserar det 
analoga skrivandet. Ellen hanterar istället sitt skrivande mestadels i det di-
gitala men utnyttjar såväl kommentarsfunktionen som färgmarkering av 
text frekvent. Eli hanterar sitt omfattande textarbete genom att särskilja 
texter i olika digitala dokument och exempelvis varierar han sällan textfärg. 
Hans textstrategi leder till att han inte behöver navigera i långa texter lika 
ofta och till att han kan upprätta en parallellitet i det digitala arbetet. Det 
framstår som en framgångsrik strategi och ett textarbete vari skrivandet 
som en kurerande aktivitet framträder särskilt tydligt.  

De flesta studenter i studien intar ett tydligt produktorienterat synsätt. I 
flera avseenden gör det också att utmaningarna med uppsatsarbetet blir 
färre till antalet. En mindre mängd text leder till mindre omfattande svårig-
heter när det gäller att röra sig i och mellan texter. Vissa studenter ser till 
och med till att bocka av vissa delar, som de inte i någon högre utsträckning 
vill behöva återvända till under skrivandet. Det är utmärkande för ett lin-
järt, i motsats till ett rekursivt, skrivande. Ett produktinriktat textarbete 
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framträder möjligen som mer ordnat. Det kan dock också begränsa möjlig-
heterna att upprätta relationer mellan olika texter, tankar och idéer. Där-
med begränsas möjligheterna att skapa mening och att producera ny kun-
skap. Det i större utsträckning globala, rekursiva skrivandet kräver istället 
textrörlighet, det vill säga förmågan att överblicka och röra sig mellan egna 
och andras texter. Olika textarbete, textstrategier och texthandlingar kan 
genom olika skrivteknologier skapa förutsättningar för textrörlighet och 
därmed ett kurerande skrivande på olika sätt. I kapitlet har jag visat hur ett 
kurerande arbete med text, genom texthandlingar, blir till genom såväl di-
gitala som analoga skrivteknologier som mobiliseras och flätas samman i 
skrivandet.  
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9 Skrivandets rumsliga utformning 
I de tidigare kapitlen har jag redogjort för studenternas textarbete. Jag har 
presenterat deras olika textstrategier, de skrivna texternas funktioner och 
de olika texthandlingar som framträder i materialet. I det här kapitlet lyfter 
jag blicken från texten och riktar den istället mot skrivandets rumsliga ut-
formning. I fokus står alltså de skrivplatser som framträder som centrala i 
studenternas rapportering. Jag redogör för hur skribenterna etablerar dessa 
skrivplatser och den betydelse de får för uppsatsprocessens genomförande. 
Jag inleder med att i avsnitt 9.1. presentera kapitlets analytiska ingångar. 
Därefter redogör jag för resultatet i två delar. Avsnitt 9.2 behandlar skriv-
platser och deras situering i olika sociala domäner. I avsnitt 9.3 diskuteras 
hur skrivplatser etableras i relation till skribentens syn på interaktion under 
skrivandet. Kapitlet avslutas i avsnitt 9.4 med en sammanfattande diskuss-
ion.  

9.1 Analytiska ingångar 
Studenterna har i sina processloggar ombetts att fotografera och resonera 
om sina arbetsplatser (i analysen talar jag om detta som skrivplatser men i 
instruktionen har jag alltså använt en mer vardaglig benämning).75 Dessa 
har jag utifrån denna rapportering urskilt och benämnt i termer av olika 
skrivplatser. Skrivplats är därmed ett centralt begrepp i analysen och det 
definieras som platsen för skrivande i en viss miljö och i en viss social do-
män. En social domän utgör de inramningar, de ”spaces” och kulturella 
föreställningar där literacy, i det här fallet skrivande, praktiseras (t.ex. Bar-
ton & Hamilton, 1998; Ivanic ̌ m.fl., 2009; Pahl & Rowsell, 2005 s. 13). De 
sociala domänerna utgörs i studien av hemmet (det privata), högskolan (det 
akademiska), folkbiblioteket (det semiakademiska) och kaféet (det kom-
mersiella). När jag talar om den fysiska miljön i genomgången handlar det 
mer specifikt om den direkta omgivningen runt skrivplatsen.  

Begreppet skrivlandskap används för att framställa och analysera variat-
ionen av skrivplatser under skrivprocesserna. I Gourlay och Olivers (2018) 
                                                      
75 Under materialinsamlingen har instruktionen till studenterna varit tämligen öp-
pen. Jag har kontinuerligt bett studenterna att fota sina arbetsplatser, men jag har 
också bett dem fotografera annat som de har ansett vara relevant för deras skri-
vande. Det är antagligen tämligen lätt att tolka instruktionen som att det är arbets-
platser, det vill säga platser där man skriver med dator eller papper och penna, som 
ska dokumenteras. Dessa platser, och aktiviteter, är centrala i studenternas rappor-
tering och därmed också i analysen.  
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samt Gourlay, Lanclos och Oliver (2015) användning76 av termen betecknar 
skrivlandskap nätverk av platser och domäner för skrivande. Skrivlandskap 
utgörs alltså inte bara av de fysiska skrivplatserna. De består också av nät-
verk av människor och andra icke-mänskliga aktörer (Gourlay, Lanclos & 
Oliver, 2015 s. 268–274). Skrivlandskapen, så som de framträder i materi-
alet, kan vara utvidgade, det vill säga bestå av ett flertal skrivplatser. De kan 
också vara avgränsade, bestående av en eller två primära skrivplatser. I viss 
mån relaterar begreppet skrivlandskap till hur skrivandet av Prior och 
Shipka (2003 s. 181) förstås som kronotopiskt laminerat, det vill säga som 
en flytande kedja av plats och tid, olika objekt och människor. I det avse-
endet handlar det om att upprätta såväl en plats, som en tid för skrivandet, 
det vill säga det som Lundahl m.fl. (2017) talar om som tidrum (med ut-
gångspunkt i Lefebvre 1991).  

I analysen framkommer att interaktion med andra personer i omgiv-
ningen har stor inverkan på valet och upprättandet av skrivplats. Jag talar 
om det i termer av olika interaktionsmönster, vilka handlar om hur skri-
benterna inkluderar eller utestänger interaktion på de skrivplatser som upp-
rättas. Interaktionsmönster urskiljs genom en kategorisering av hur skriben-
ten talar om andra personers inverkan på deras skrivande i processloggar 
och i intervjuer. Därmed är det inte de direkta handlingarna som analyseras, 
utan hur studenterna återger att de interagerar och vill interagera med 
andra, samt hur de resonerar om det.  

Metodiskt har de centrala skrivplatserna urskilts i procesloggarnas foton. 
I dessa foton framträder de platser studenten har befunnit sig på och som 
de rapporterat från när de har skrivit på uppsatsen. Materialet kompletteras 
med hur studenterna talar om dessa platser (och vanligen namnger plat-
serna) i den skriftliga processloggen. Resonemang om de olika skrivplat-
serna förekommer även i den efterföljande intervjun. I avsnitt 9.2 redogör 
jag för skrivplatser och de sociala domäner inom vilka skrivplatserna är si-
tuerade. I avsnitt 9.3 behandlas interaktionsmönster. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande diskussion, där jag diskuterar resultatet med utgångs-
punkt i begreppen skrivlandskap, kronotopisk laminering och tidrum.  

76”Learning landscapes” är den benämning som Gourlay, Lanclos och Oliver (2015) 
använder. Jag har istället velat koppla platsen till skrivande specifikt och därmed 
valt den något snävare men mer lättanvända benämningen skrivlandskap. 
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9.2 Skrivplatser  
I detta avsnitt presenteras de olika skrivplatser som studenterna rapporterat 
om under sina skrivprocesser. Jag diskuterar i genomgången vilka dessa 
skrivplatser är och vad som karaktäriserar dem. Jag går också in på hur de 
situeras i olika sociala domäner samt hur skrivplatserna får betydelse för 
uppsatsprocessens utformning. I nedanstående genomgång redogör jag för 
skrivplatser som upprättas i olika sociala domäner, vilka jag presenterar i 
tur och ordning i avsnitt 9.2.1–9.2.4.  

9.2.1 Hemmet 
Skrivplatser i hemmet är vanliga i studenternas processloggar. Hemmet, en 
privat domän, kan sägas utgöra navet för privatlivet och den egna personen. 
Det är en möjlig skrivplats som skribenterna ofta förhåller sig till i sitt ar-
bete. Vanligen handlar det om hur de vill, eller inte vill, upprätta gränser 
mellan privatlivet och uppsatsskrivandet.77 Vissa av studenterna föredrar 
således en strikt gränsdragning, vilket för flera av dem leder till att hemmet 
blir en plats där de inte vill arbeta med uppsatsen. Framför allt Daniel och 
Ignazio upprättar gärna tidsscheman under skrivandet där de gärna förläg-
ger arbetet till skrivplatser avgränsade från hemmet.   

Inledningsvis i processen arbetar Ignazio visserligen en del hemma men 
han inser snabbt att det inte fungerar för honom. Då lägger han istället upp 
en ny plan som innebär en rörelse från hemmet, till universitetsbiblioteket. 
Han menar att det ger honom tydligare struktur för arbetet. I intervjun för-
klarar han:  

Jag försöker skilja på mitt arbetsliv och mitt privata liv. Alltså jag ser ju mina 
studier som, det är mitt arbete är det ju på sätt och vis. Då till exempel att 
när jag är på biblioteket då blir ju biblioteket min arbetsplats (…) och då 
mitt hem ska ju vara mitt hem. Utan då har jag svårt liksom att skilja på hem 
och arbetsplats på det sättet (…) så då blir det liksom mer gjort på min ar-
betsplats där mitt syfte är att arbeta (Ignazio intervju). 

I Ignazios resonemang framkommer att han har svårt att upprätta funge-
rande skrivplatser i hemmet. ”Mitt hem ska ju vara mitt hem”, betonar han 
i intervjun. Han upprättar därför gränser mellan det privata och studielivet 
genom att välja en skrivplats utanför hemmet. Ändå förekommer det att 
han arbetar hemifrån och inte bara inledningsvis under kursen. Då handlar 

                                                      
77 Det kan också handla om hur skribenten förhåller sig till att låta privatlivet utgöra 
en del av empirin i den här studien.  
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det ofta om att han inte har möjlighet att sitta någon annanstans, som när 
universitetsbiblioteket har stängt. I figur 43 visas två fotografier över den 
skrivplats som Ignazio vid några tillfällen upprättar i hemmet. Skrivplatsen 
utgörs uteslutande av det skrivbord där han, utöver den bärbara datorn, 
också har en stationär skärm.  

Figur 43. Ignazios skrivplatser i hemmet, processlogg 5 maj och 9 maj. 

På denna skrivplats finns vanligen två skärmar, anteckningsblock och en del 
personliga tillbehör. I fotografiet till höger ser vi också att det finns mat och 
dryck på skrivbordet. Dessutom visar skärmen att han har en Facebook-
sida öppen. Ignazio, liksom Daniel, påtalar att distraktionerna i hemmet 
framför allt utgörs av datorn och de möjligheter som finns att streama film 
eller logga in på sociala medier. I hemmet har Ignazio plats att skriva men 
det blir också tydligt att han inte kan avgränsa tiden där. Fritiden glider 
istället in i studietiden. Ignazio framhåller i intervjun att datorn i hemmet 
inte primärt utgör ett ”skrivverktyg”, till skillnad från datorn på universi-
tetsbiblioteket. Beroende på var skrivplatsen etableras får datorn olika 
funktioner.  

Daniel upprättar sällan skrivplatser i hemmet, eftersom han anser att det 
finns för många distraktioner där. Liksom Ignazio tycks han i hemmet ha 
svårt att avgränsa fritid från studietid.  

Anledningen till att jag inte sitter hemma är för att det finns så mycket dis-
traktioner. Det gör det alldeles för lätt att gå och sätta sig i soffan. Jag behö-
ver komma ut. Bort från hemmet (Daniel intervju).  

I figur 44 visas tre tillfällen då Daniel trots det arbetar hemifrån (kortare 
stunder under dagen). Skrivplatsen i hemmet upprättas i alla dessa tre fall 
vid matbordet. I bilden till vänster handlar det om en rapportering från fru-
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kostbordet. Den tryckta boken är central på skrivplatsen. Det mittersta fo-
tografiet följs av en utläggning om att han vill bryta det han i processloggen 
kallar sitt ”hjärnspöke” om att det inte går att skriva hemifrån. Det sista 
fotografiet, till höger, visar hur Daniel korrekturläser en utskrift vid köks-
bordet.  

Figur 44. Daniels skrivplats på köksbordet i hemmet, processlogg 16 november 
(till vänster) och 26 november(två tillfällen, mitten och höger). 

Daniel använder således matbordet vid alla skrivtillfällen hemma. Det är då 
belamrat med mat och dryck, tidningar, böcker och personliga föremål. 
Han tycks sakna en plats i hemmet som kan fungera uteslutande som skriv-
plats, så som Ignazios skrivbord.  

Det som är påtagligt i såväl Ignazios som Daniels resonemang är att det 
på skrivplatser som upprättas i den privata domänen saknas tydlig inram-
ning av studierna när det kommer till såväl plats som tid. Särskilt påtagligt 
kan detta sägas vara i fotografier över den skrivplats som Daniel upprättar 
på köksbordet i hemmet. Daniel och Ignazio uttrycker också en tydlig öns-
kan om att förflytta sig från hemmet för att skapa tid och plats för skri-
vande. Liknande resonemang om att komma iväg från hemmet förs av 
Petra, Benji och Eli, men de upprättar i större utsträckning ändå skrivplatser 
i hemmet. De betonar att hemmet kan innebära vissa fördelar för skrivan-
det, vilket jag går närmare in på nedan.   

Hemmer framstår också som en given skrivplats. Det innebär trygghet, 
kontroll och bekvämlighet. Där är det enkelt och billigt att äta lunch. För 
vissa studenter är hemmet som skrivplats ett ofrånkomligt val. Det kan röra 
sig om att studenterna har sjuka barn, att de behöver ha nära till förskolan, 
eller att deras hund inte kan vara ensam hemma i längre perioder. I vissa 
fall utgör hemmet också den skrivplats som i slutändan visar sig fungera 
bäst. Så resonerar Benji i intervjun. För honom blir andra platser, så som 
skrivplatser på campus, distraherande på grund av det sociala umgänget 
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eller för att det är svårt att hitta en skrivplats där. Under skrivprocessen 
framhåller Benji dock, i motsats till hur han resonerar under intervjun, att 
det framför allt är hemmet som blir distraherande.  

Figur 45. Benjis skrivplatser på matbordet i hemmet, processlogg 4 mars och 10 
mars.  

Liksom Daniel verkar Benji helt sakna skrivbord i sin lägenhet. Han sitter 
uteslutande vid köksbordet när han arbetar hemifrån. Figur 45 visar dock 
en mer ordnad skrivplats (jfr med Daniels köksbord i figur 44), där person-
liga objekt förefaller helt frånvarande. Benji behöver också utnyttja hela 
matbordets yta för att förvara sin litteratur. Böcker utgör i Benjis fall ge-
nomgående centrala inslag på skrivplatsen i hemmet. Han tycks alltså lät-
tare, trots avsaknad av skrivbord, kunna avgränsa såväl plats som tid för 
skrivande i hemmet. Det leder till att han ofta skriver hemma, även om han 
vid vissa tillfällen förfaller ambivalent till att göra det.  

Precis som Benji betonar även Eli, i intervjun under hösten, hemmet som 
den mest fungerande skrivplatsen, även om det kan bestå av ”hemmakrafs”. 
Under den första uppsatskursen bor Eli i två olika städer som han pendlar 
mellan. På studieorten bor han under våren inneboende i ett kollektiv. Un-
der den andra uppsatskursen bor han istället i en egen lägenhet. Det har en 
viss betydelse att Eli upplever hemmet som det egna, i jämförelse med när 
det består av något mer tillfälligt, som kollektivboendet. Han betonar i pro-
cessloggen att ett eget hem innebär en fördel, eftersom det där finns en tyd-
ligare ”förankring i det som är mitt”. Även om hemmet på detta sätt blir 
viktigt för honom understryker han att det snarast är variationen av skriv-
platser som är betydelsefull. 

Bästa stunder av flyt uppstår nog ofta hemma! men jag hade nog aldrig kom-
mit till de stunderna om jag bara haft hemmet att jobba i (Eli processlogg 3 
februari).  
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I figur 46 nedan visas Elis två skrivplatser i hemmet under den andra upp-
satskursen. Här arbetar han från den egna lägenheten, vid skrivbordet (till 
höger) eller vid köksbordet (till vänster). På fotografierna är det litteraturen 
och anteckningarna, utöver datorn, som är i centrum. På köksbordet finns 
också bananer och en kaffekopp. Även om personliga föremål kan skymta 
(t.ex. fotoramar) är de inte framträdande på skrivplatsen. Det ”hem-
makrafs” som Eli själv talar om verkar liksom hos Benji vara undanröjt när 
han upprättar skrivplatser i hemmet. Eli har också, liksom Ignazio, ett skriv-
bord att arbeta vid. Här finns alltså plats och tid att skriva. Eli varierar dock 
skrivplatser, även i hemmet, och betonar den variationen i sig som viktig.  

Figur 46. Elis skrivplatser på köksbordet och skrivbordet, processlogg 4 oktober 
och 11 oktober.  

Sally resonerar ofta om hemmet och vilka möjligheter hon har att upprätta 
skrivplatser där. I den första uppsatskursen blir det påtagligt att hon låter 
sig involveras i rollen som student, även i det privata. Det påverkar hur hon 
inkluderar hemmet i skrivandet och hur hon upprättar skrivplatser där. Hon 
diskuterar uppsatsen med nära vänner utanför akademin, hon drömmer om 
den och hon funderar på den i duschen, under trädgårdsarbetet och tvät-
tandet av kläder (jfr Prior & Shipka, 2003). Hon etablerar under denna 
första uppsatskurs i stor utsträckning skrivplatser i hemmet. Inledningsvis 
under våren skriver hon att hon gärna håller sig nära hemmet.  

Jag drar mig för att åka till högskolan när vi inte är schemalagda. Jag håller 
mig gärna nära hemmet. Det sparar tid. Sitta hemma sparar dessutom 
pengar; lunch t.ex. (Sally processlogg 23 februari). 

Hemmet framstår under denna period inte som en problematisk plats för 
henne. Istället fungerar det bra som skrivplats eftersom hon, som ett exem-
pel, sparar pengar där. I processloggen under våren skriver hon att vardagen 
måste lösas och att uppsatsen är en del av det. Familjelivet och de tre barnen 
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i förskola spelar antagligen stor roll för att Sally under den första uppsats-
kursen ofta väljer att stanna hemma och skriva. Tid blir ett argument för 
att etablera skrivplatser i hemmet.  

Figur 47. Sallys skrivplatser i sängen, vid matbordet och på hallgolvet, processlogg 
2 mars, 21 mars och 11 april. 

Figur 47 visar hur Sally upprättar skrivplatser i hemmet under våren. Hon 
har inget skrivbord utan sitter i sängen, vid matbordet och till och med på 
hallgolvet. På fotografiet från sängen figurerar den tryckta läroplanen och 
en anteckningsbok, tillsammans med kuddar, pocketböcker och annan 
tryckt litteratur på en hylla. På matbordet finns utrymme för datorn och 
anteckningarna men också för kaffet, en tallrik med mackor och personliga 
föremål såsom ljus och en vas med påskliljor på en mönstrad duk. I hallen 
hänger familjemedlemmarnas jackor och påsar och på golvet står barnens 
skor. På skrivplatserna i hemmet är det personliga, på detta sätt, hela tiden 
närvarande (jfr Daniels skrivplatser i hemmet). Under Sallys process etable-
ras en skrivplats mitt i det privata, där det inte finns några tydliga gränser 
mellan fritid och studietid, varken när det gäller tid eller plats. Till skillnad 
från Daniel så är det dock inte ett problem för Sally under vårens uppsats-
skrivande.  

I intervjun, som genomförs efter den första kursens avslut, uttrycker Sally 
en önskan om att kunna arbeta utanför hemmet. Det blir framträdande att 
hon, under höstens kurs, etablerar skrivplatser primärt utanför hemmet. Nu 
vill hon förhålla sig på ett annat sätt till uppsatsen än vad hon tidigare har 
gjort.  

Tror att jag ska fortsätta åka till skolan såhär regelbundet och inte göra nå-
gon grej av att jag skriver uppsats, inte gå runt hemma och känna efter och 
vara lyhörd på mina infall. Min inställning är lite krassare nu, lite mer me-
todisk tror jag (Sally processlogg 13 oktober). 
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Hemmet framstår nu istället som en plats där hon känner efter för mycket 
och inte gör tillräckligt med uppsatsen. Hon anger i processloggen under 
hösten att hon har för mycket ”hemma” hemma. Det inbegriper en viss 
känsla som visserligen är mysig men som hon helst vill undvika. Vid ett 
tillfälle nämner hon att hon tar sig hemifrån eftersom hemmet ”blir navel-
skåderi”.  

Självet försvinner i kafé-bruset och kompisarnas knackande är bra förebil-
der. Hemma blir navelskåderi för mig (Sally processlogg 9 november).  

Sally anger att hon vill åka någon annanstans, sitta i andras närvaro och 
därigenom upprätta en distans till arbetet. Studentidentiteten, som tidigare 
varit högst närvarande, även i privatlivet, framträder som något hon vill 
avgränsa sig från. Hennes olika förhållningssätt kan bero på att hösten ut-
gör hennes sista termin som student. Det inbegriper inte bara uppsatsarbete 
utan också förberedelser för en ny yrkesidentitet. För Sallys del blir detta 
påtagligt eftersom uppsatsskrivandet varvas med anställningsintervjuer in-
för kommande jobb. Privatlivet vill hon under skrivandet nu avgränsa sig 
från, vilket hon gör genom att etablera andra skrivplatser och därigenom 
upprätta tydligare gränser mellan studietid och fritid. 

Ellen är den enda student som näst intill uteslutande sitter i hemmet och 
skriver. I hennes rapportering framträder hur hon upprättar en rad olika 
skrivplatser: vid matbord, skrivbord och soffbord. Hemmet framstår som 
en oproblematisk och viktig skrivplats för henne eftersom hon där har till-
gång till sin litteratur, som hon helst vill läsa i fysisk form. Materialiteten 
utgör ett av hennes viktigaste argument i valet av skrivplats.  

Rent praktiskt så har jag ju samlat på mig en massa litteratur och travar av 
utskrifter av olika slag. Och det gör ju att jag känner att jag inte skulle kunna 
åka till högskolan och sitta där och skriva rent praktiskt. Och jag skulle, jag 
sätter så stor tillit till materialiteten också så jag skulle känna att jag tappade 
en del av mitt arbete om jag (…)bara jag vet att jag har tillgång till det och 
att jag snabbt kan gå och slå saker som jag vet att jag har läst för att verifiera 
någonting gör att jag blir säkrare i mitt arbete. Så att det är mer det. Jag 
behöver vara på ett ställe där jag har tillgång till materialet som jag har sam-
lat på mig. Även om jag inte använder det så ger det en viss trygghet (Ellen 
intervju, min kursivering). 

I citatet framkommer att det är viktigt att upprätta en närhet till tryckta 
böcker. Det ger henne en trygghet och säkerhet i arbetet (jfr Benjis skriv-
platser). Hennes bundenhet till litteraturen framträder således inte bara i 
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text (se kapitel 7) utan också i upprättandet av skrivplats. I figur 48 visas 
fotografier av skrivplatser där denna närhet till böckerna är påfallande. 

Figur 48. Ellens skrivplatser vid skrivbordet och soffbordet i hemmet, processlogg 
18 februari och 11 mars. 

Ellens skrivplatser karaktäriseras vanligen av papper och böcker. Här syn-
liggörs inte bara litteratur hon läser för litteraturbearbetning och analys 
utan också ordlistor och lösa papper samlade i en pärm. Utmärkande för 
Ellens fotografier är att den bärbara datorn inte utgör ett lika dominerande 
inslag på skrivplatsen som för de flesta andra, även om hon nästan uteslu-
tande skriver digitalt. Det är snarare texterna, på papper eller i tryckta 
böcker, som framstår som viktiga. På fotografierna figurerar också en del 
personliga föremål såsom fotografier, ljus och olika askar. En gränsdrag-
ning mellan studierna och fritiden framträder inte som centralt i Ellens re-
sonemang om skrivplatsens utformning.  

Sannas gräns mellan privatliv och studieliv förefaller tydligt utsuddad. 
Hemmet har många fördelar för henne, framför allt att det innebär en tyd-
ligare kontroll över studiemiljön. Nackdelen med att sitta hemma är, för 
henne, att det oftast förutsätter enskilt arbete. Sanna redogör i processlog-
gen för hur hon i hemmet ofta skriver de stunder som uppstår mellan andra 
aktiviteter. Det gestaltas av strykbrädan i figur 49 på nästföljande sida. 
Strykbrädan fungerar som skrivplats när hon får kortare pauser att skriva 
på i vardagen. Särskilt blir det angeläget att utnyttja tiden när hon behöver 
stanna hemma med sjukt barn. Strykbrädan fungerar också bra när hon har 
ett behov av att röra sig och stå upp när hon formulerar sina tankar. 
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En liten ö runt vilken jag cirkulerar för att sedan närma mig med en mening 
som skrivs ned (Sanna processlogg 23 mars). 

Figur 49. Sannas skrivplatser på strykbrädan, processlogg 14 mars och 23 mars.

I figur 50 visas hur Sanna vanligtvis upprättar sina skrivplatser på andra 
och olika platser i hemmet, där det personliga och privatlivet genomgående 
är påtagligt. Hon sitter ofta vid köksbordet, men fotografier från både 
sängen och soffan förekommer frekvent i hennes processlogg. Däremot har 
hon inget skrivbord.  

Figur 50. Sannas skrivplatser i soffan, vid matbordet och i sängen, processlogg 9 
mars, 22 mars och 13 augusti. 

Liksom för Sally är Sannas skrivplatser, som i figur 50, etablerade mitt i 
privatlivet, där litteratur till uppsatsen, datorn och anteckningsböcker figu-
rerar tillsammans med personliga prydnadsföremål, tända ljus, påskris, en 
katt i soffan och barnet i sängen. Det förefaller inte finnas en tydlig gräns 
mellan studietid och fritid hos Sanna men det verkar inte heller utgöra ett 
problem för henne. Hon talar inte heller om hemmet som distraherande, 
vilket Ignazio gör, men hon vill liksom Eli variera sina skrivplatser och 
gärna sitta tillsammans med andra personer och skriva utanför hemmet.  
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Hemmet utgör, sammanfattningsvis, en central skrivplats för flera stu-
denter som deltar i studien. Det inverkar på skrivandet genom att privatli-
vet, och de distraktionerna det innebär, tränger sig på. I hemmet tycks det 
för vissa studenter svårare att avgränsa såväl skrivplats som skrivtid. Det 
står klart i diskussioner om hur de ska avgränsa det privata livet från studi-
erna. Studenterna kan därför välja att utesluta hemmet som skrivplats helt, 
eller nära nog, eller så upprättar de mer avgränsade och ordnade skrivplat-
ser i hemmet. Några av skribenterna tycks snarast inkludera privatlivet som 
en del av skrivandet, eller tvärtom. Oavsett var skrivplatserna upprättas är 
hemmet som sådant något som alla skribenter förhåller sig till i sin rappor-
tering. Det innefattar i hög utsträckning en viss ambivalens, vilken tycks 
bestå av motstridiga känslor kopplat till förankringen i det egna, eller som 
Eli uttrycker det i processloggen ”i det som är mitt”. Det berör också frågan 
om tillgång till en given och kontrollerbar plats. Ambivalensen är mer ut-
präglad hos vissa och tycks också variera över tid under uppsatsskrivandet 
eller mellan olika uppsatskurser. 

9.2.2 Högskolan 
Högskolans campusområde utgör en traditionell domän för skrivande stu-
denter. Det är ett offentligt utrymme, till vilket allmänheten relativt enkelt 
har tillträde. Generellt förväntas dock att det är akademiker eller studenter 
som uppehåller sig i och utnyttjar dessa lokaler för en viss typ av skrivande. 
Skrivplatser på campus är centrala i studenternas rapportering. Hit hör uni-
versitetsbiblioteket, liksom andra skrivplatser på högskolan, och ibland 
även platser på olika campus.78  

För Ignazio utgör universitetsbiblioteket en central skrivplats. Det är 
också en av de få platser där det är möjligt att skriva på det sätt han före-
drar, i den mindre stad där han studerar. På universitetsbiblioteket finns 
tillgång till de skrivplatser han gärna sitter vid, det vill säga de individuella 
studiebåsen. Han vill undvika de mer öppna och gruppbetonade skrivplat-
serna. Ignazio betonar i processloggen, att biblioteket vanligen utgör en lugn 
och studieinriktad miljö som möjliggör att han kan komma hemifrån. I figur 
51 visas två för Ignazio karaktäristiska skrivplatser. På dessa skrivplatser är 

78 En akademisk domän, som till viss del blir synlig i empirin, kan också utgöras av 
forskningsbibliotek som inte är en del av ett campusområde. Eli är den student som 
vid flest tillfällen arbetar på Kungliga biblioteket (som inte utgör ett campusom-
råde). Även Benji sitter vid ett tillfälle på Kungliga biblioteket. Båda väljer att arbeta 
här eftersom de behöver få tillgång till viss litteratur.  
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ofta anteckningarna, tryckt litteratur och den bärbara datorn centrala in-
slag. Personliga saker är helt frånvarande. Studiebåset i sig utgör en tydlig 
inramning av skrivandet men också en avgränsning från andra och av tid.  

Figur 51. Ignazios skrivplatser på campus, processlogg 4 maj och 17 maj. 

På biblioteket kan Ignazio tydligare än i hemmet rama in sitt arbete och 
fokusera på det han ska göra. Platsen, menar han, implicerar att han ägnar 
sig åt en viss typ av arbete. 

Sitter jag med min bärbara på biblioteket där jag, vad heter det, där mitt 
syfte är att jag ska använda datorn, som liksom, som skrivinstrument. Då 
stänger jag ner min webbläsare liksom och sen så har jag bara dokumentet 
framför mig (Ignazio intervju). 

I sitt resonemang betonar Ignazio alltså att skrivplatsen implicerar vad han 
förväntas göra där. Exempelvis får datorn en viss funktion som skrivverk-
tyg. Det kan relateras till hur Sally i intervjun under våren argumenterar för 
att miljön på högskolan ”säger åt en vad man ska göra”.  

I och med att Ignazio lägger stor vikt vid att läsa under processen vill han 
upprätta en närhet till böcker.79 Dessa, helst i tryckt format, är viktiga för 
honom i arbetet med uppsatsen. Biblioteket utgör en central plats där en 
sådan närhet kan upprätthållas. Där finns också möjlighet att få tillgång till 
böcker från andra bibliotek i Sverige. I intervjun påtalar Ignazio särskilt den 
tillgänglighet och assistans som biblioteket innebär för honom. 

79 Det kan relateras till hur Benji och Ellen upprättar närhet till böcker på skrivplat-
ser i hemmet. 
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Om jag märker att nu måste jag ha någon mer bok då är jag ju redan på 
biblioteket. Då kan jag liksom bara gå och plocka upp den (…) Jag har fått 
göra ett fjärrlån, men annars det är ju liksom, då går jag ju bara till biblio-
teket liksom, och frågar hur det fungerar med fjärrlån. Så det är då har jag 
lärt mig det också hur man fjärrlånar (Ignazio intervju). 

Närheten till biblioteket betonas på liknande sätt av Daniel. Detta gäller 
framför allt inledningsvis i arbetet, eftersom han då vill ägna sig åt inläsning. 
Det behöver inte betyda att han nödvändigtvis sitter i biblioteket men gärna 
i närheten av det, för att han enkelt ska kunna hämta upp litteratur som 
han behöver läsa. Eli framhåller på liknande sätt biblioteken som en plats 
där litteratur görs tillgänglig. Han betonar också att biblioteken erbjuder 
viktig teknik, såsom stationära datorer, som han genomgående utnyttjar i 
arbetet. Citatet som följer handlar om att universitetsbibliotek ger tillgång 
till det egna källmaterialet. Eli betonar också att universitetsbiblioteken ut-
gör en viss typ av miljö som han gärna arbetar i.  

De olika biblioteken (särskilt universitetsbiblioteken, som är utspridda på 
flera ställen i stan) är bra lugna miljöer, bra att komma hemifrån, bra arbets-
platser, tillgång till material. Var på humanistiska biblioteket i förmiddags, 
passade på att titta lite i en mapp där det fanns några urklipp om AxxWxx. 
Nu gick jag till pedagogiska biblioteket för att jag tänkte gå ner och kolla på 
några läromedel i samlingen också (Eli processlogg 8 mars). 

Eli utnyttjar ofta skrivplatser i en akademisk domän. Det innebär att han 
sitter såväl på skilda campusområden som på olika forskningsbibliotek. 
Han tycks i det avseendet genomgående ha en stark förankring i det akade-
miska.80  

80 Denna förankring blir också märkbar i och med att han söker doktorandtjänster 
efter avslutad utbildning.  
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För studenterna på högskola A är det framför allt studieplatser utanför 
biblioteket som utgör de centrala skrivplatserna på campus, även om dessa 
tycks vara få till antalet. Platsbristen på högskolan gör det svårt att hitta 
och upprätta skrivplatser så som studenterna själva vill ha dem. Denna 
aspekt blir avgörande för hur flera studenters skrivlandskap formas i relat-
ion till högskolan. För Sallys del framgår det att platsbristen på högskolan 
leder till att hon arbetar på mer oväntade platser, även inom campusområ-
det. Vid ett tillfälle sitter hon i ett avgränsat rum som till synes utgör en 
förvaringsplats för laborationsutrustning (figur 52 till vänster). Vid ett an-
nat tillfälle samma dag sitter hon vid en stol på ett golv (figur 52 i mitten) 
och senare under kursen på golvet i en korridor (figur 52 till höger). 

Figur 52. Sallys skrivplatser på campus, processlogg 3 november, 3 november och 
14 november. 

Skrivplatserna ovan utgör visserligen otypiska inslag i Sallys processlogg 
men fotografierna tydliggör ändå hur platsbristen på högskolan får henne 
att uppsöka nya, ovanliga miljöer. Sally reflekterar i nedanstående citat om 
sin skrivplats i det hon kallar för NO-korridoren. Här framhålls grundpro-
blematiken, det vill säga svårigheten att hitta det Sally benämner som 
”space”. 

Jag är så plikttrogen, nu sitter jag här i NO-korridoren med uppstoppade 
djur och självlysande julgranar. XX är på väg till högskolan. Frågan är bara 
var vi ska sitta. Det börjar bli så drygt att man inte kan hitta space (Sally 
processlogg 3 november). 

Skrivplatserna på högskolan innebär många fördelar. Flera av studenterna 
lyfter fram den ekonomiska aspekten: att man kan värma matlåda. Därmed 
blir det inte så kostsamt att arbeta på campus som det kan vara om man 
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sitter på kafé (jfr hur Sally talar om att det är billigt att sitta i hemmet). Det 
påtalar Daniel i intervjun. 

På högskolan kan man värma matlåda. Det är jättedyrt om man ska sitta på 
kafé hela tiden. Det är dyrt (Daniel intervju). 

Ytterligare en fördel är att den akademiska domänen inbegriper platser där 
studenterna har rätt att befinna sig. Sally talar i intervjun på hösten om 
högskolan som en plats där man kan röra sig, där man inte behöver göra av 
med pengar och där man har rätt att vara ”i sitt element”. För att kunna ta 
plats och få utrymme för sitt skrivande blir grupprummen på högskolan 
särskilt viktiga. De utgör åtråvärda rum, särskilt för de som vill inkludera 
interaktion med andra på sina skrivplatser. Daniel föredrar i det avseendet 
att inkludera andra bekanta personer i skrivandet. I det arbetet blir det vik-
tigt att kunna stänga en dörr om sig och dem han skriver med. I ett grupp-
rum kan han tydligare kontrollera vilka personer som ges tillträde. Benji, 
som visserligen föredrar att utestänga interaktion på skrivplatsen, betonar 
också att han gärna vill kunna stänga en dörr om sig. Även han föredrar att 
arbeta i grupprum. 

I grupprummen kan studenterna upprätta skrivplatser så som de själva 
vill ha dem. Där finns en viss frihet, rymd och tid att breda ut sig och det 
material som behövs för skrivandet. Studenter som sitter tillsammans med 
andra bekanta har också möjlighet att lämna platsen för att köpa mat och 
kaffe eller för att gå på toaletten. I figur 53, 54 och 55 på nästföljande sida 
blir det tydligt hur dessa rum upptas och görs till skrivplatser med hjälp av 
datorer, papper, böcker, kläder, väskor och mat.  
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Figur 53. Sallys skrivplatser i grupprum, processlogg 14 april och 16 april. 

Figur 54. Sannas skrivplatser i grupprum, processlogg 24 mars och 18 april. 

Figur 55. Elis skrivplatser i grupprum, processlogg 9 november och 26 november, 
fotografiet till höger är utsuddat för att minska risken för identifiering. 
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I figur 53–55 på föregående sida är själva bordsytan central. Det är en plats 
som studenterna kan göra till sin egen och som kan markeras genom att 
man placerar sin dator och sina personliga saker på bordet. I grupprummen 
kan studenterna, ofta tillsammans med kurskamrater, skapa tidrum för att 
skriva. Här kan de också stänga en dörr om sig. Därmed kan de ta ett fysiskt 
rum i besittning och göra det till sitt eget. I rummet kan distraktioner och 
obekanta personer stängas ute. Grupprummen är dock svåra att få tag på 
och verkar generellt vara eftertraktade som skrivplatser på högskolan.  

Sammanfattningsvis är campus en viktig skrivplats för flera av skriben-
terna. Här har de möjligheter att skapa tidrum för skrivande. En implicit 
förväntan på att det ska ske en viss typ av textarbete här kan också inverka 
positivt på uppsatsskrivandet. Privatlivet blir på campus inte lika påträng-
ande, även om det för vissa stundtals tycks viktigt att få möjlighet att upp-
rätta personliga skrivplatser. Det ter sig enklare i grupprum som möjliggör 
en mer uttalad kontroll över, och möjlighet att utforma, den egna skrivplat-
sen. Viktiga resurser finns tillgängliga på campus. Det kan handla om en 
rumslig och temporal närhet till biblioteket och litteraturen där. Här finns 
också de mer avgränsade och tysta skrivplatserna som föredras av vissa stu-
denter men även mer gruppbetonade platser. Skrivplatserna på campus ut-
gör också utmaningar, framför allt kopplade till frågor om platsbrist, restid, 
och andra personers närvaro och möjliga distraherande inverkan på en plats 
som är öppen för alla.  

9.2.3 Folkbiblioteket 
Folkbiblioteken är inte en lika central skrivplats som campus, men förekom-
mer relativt ofta i rapporteringen av studenterna vid högskola A och högs-
kola B. Jag har i mitt resonemang om folkbiblioteken utgått från att de ut-
gör en semiakademisk domän. Det finns vanligen studieplatser där, och ett 
visst arbete med text, i form av läsande eller skrivande, är förväntat. Folk-
biblioteken har dock primärt andra uppgifter än att utgöra platser för forsk-
ning och högre utbildning. Empirin visar i relation till det att det finns en 
viss osäkerhet kopplad till folkbiblioteket som skrivplats. En sådan osäker-
het hänger ofta ihop med att obekanta personer som inte studerar kan be-
finna sig i miljön, vilket riskerar att störa skrivandet. Eli, Sally, Sanna, Da-
niel och Karolin upprättar, trots det och i varierande grad, skrivplatser på 
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folkbibliotek. I figur 56 nedan ges några exempel på hur dessa skrivplatser 
kan se ut.   

Figur 56. Skrivplatser i folkbiblioteket, processlogg Daniel 20 november, Sanna 10 
mars (utsuddad), Eli 28 november, Sally 29 februari och Karolin 11 april.  

Sanna sitter vid flera tillfällen på olika folkbibliotek. Det finns flera sådana 
i det område där hon bor och de ligger närmare hemmet än högskolan. Hon 
sparar alltså restid när hon väljer att skriva på något av folkbiblioteken. 
Därmed blir det lättare för henne att hantera förhållandet mellan studier 
och privatliv. Platsbristen på högskolan, menar Sanna i intervjun, är också 
något som spelar in. Folkbiblioteket har därmed flera fördelar. Men Sanna 
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talar också om de olika aktiviteter som kan förekomma på folkbiblioteken 
som potentiellt störande.  

Om man är på offentliga platser så kan man ju inte, det är klart att man kan 
ha en idé om hur det borde vara på bibliotek eller sådär men det blir inte 
alltid som att det hålls en låg ton där biblioteken det kan ju vara nämen som 
en gång (…) Åtta ungdomar i högstadieåldern och satt vid en dator allihopa. 
Sånt där vet man ju inte. Om det kommer hända eller inte, oftast gör det inte 
det men det kan ju alltid vara nånting som man inte riktigt. Att det blev lite 
stökigare än vad man hade tänkt sig kanske (Sanna intervju). 

Sanna påtalar i citatet den osäkerhet som skrivandet på folkbiblioteket in-
nebär. Hon menar att hon har vissa förväntningar på vilka aktiviteter som 
ska förekomma på ett bibliotek, men att andra besökare kanske inte är av 
samma uppfattning. I citatet blir de åtta ungdomarna i högstadieåldern dis-
traherande. Det är ett exempel på när folkbiblioteken blir en osäker och 
störande skrivplats. Ändå är det en viktig plats för henne, kanske för att 
hon kan tillåtas ha långa skrivpass där. Sanna säger i intervjun att hon be-
höver sitta länge på samma plats. Hon menar att hon har lång startsträcka 
och har svårt att komma igång. Därför kan det vara svårare att skriva på 
kafé. När det gäller folkbiblioteket framhåller Sanna också själva miljön på 
folkbiblioteket, eller arkitekturen där, som positiv. Det kommer till uttryck 
i den glädje hon känner när hon kommer till ett visst folkbibliotek.  

Och så blev det bara såhär hallelulja-moment. Jättehöga fönster högt till tak. 
Och fina gamla möbler jättelugnt. Och fint sådär. Så efter det så blev det att 
jag tog mig dit oftare (Sanna intervju). 

För Sallys del finns en önskan om variation av skrivplatser och det spelar 
roll när hon väljer att sitta på folkbiblioteket. Hon säger i intervjun under 
hösten att hon vissa gånger vill utnyttja sin frihet att vara på andra ställen 
än de vanliga.81 För Sally blir också platsbristen på högskolan ett argument 
för att istället sitta på folkbiblioteken. Eli framhåller i såväl processlogg som 
intervju att bibliotek generellt utgör lugna miljöer och därmed är bra skriv-
platser. Han utnyttjar dock framför allt forskningsbibliotek i sitt arbete och 
knyter därmed tydligare an till en mer utpräglad akademisk domän.   

81 Friheten att själv välja plats påtalar också Sanna under intervjun som något hon 
uppskattar med de högre studierna. 
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För Karolins del utgör folkbiblioteket en av få institutioner som tillhan-
dahåller skrivplatser i kommunen. Där finns dessutom resurser i form av 
källmaterial och litteratur. Däremot utgör det inte en utpräglad studiemiljö. 
Karolin framhåller att det inte sitter andra studenter där och att hon störs 
av pensionärer som har syjunta och som talar för högt. I figur 57 visas två 
fotografier över Karolins skrivplatser på folkbiblioteket. 

Figur 57. Karolins skrivplatser på folkbiblioteket, processlogg 13 april och 25 
april. 

I figur 57 visas Karolins primära skrivplats på folkbiblioteket. På skrivplat-
sen är datorn, kaffetermosen, anteckningsblocket och böcker centrala in-
slag. Karolin använder nästan alltid samma skrivbord. Det är viktigt för 
henne att platsen ser ut på ett visst sätt. Den ska vara inramad av en bok-
hylla framtill, vilket omöjliggör att andra personer som Karolin säger det i 
intervjun: ”sätter sig framför henne”. Valet av skrivplats utgör därmed ett 
sätt för Karolin att skapa kontroll över en miljö som i hög utsträckning är 
offentlig och öppen för en rad olika aktiviteter.  

Öppettider är en faktor som studenterna behöver förhålla sig till i relat-
ion till den offentliga miljön i vilken de etablerar sina skrivplatser. I jämfö-
relse med campusområdet har folkbiblioteken mer begränsade öppettider 
och kan ibland öppna relativt sent, eller stänga tidigt. Folkbiblioteket där 
Karolin sitter öppnar först klockan elva, och det tycker hon är för sent. Det 
leder till att hon på morgonen behöver genomföra ett skrivpass hemma. Det 
är inte optimalt för henne, eftersom hon har barn som befinner sig i hemmet 
på dagtid. Men eftersom morgonen är skrivtid hon inte vill gå miste om får 
hon ändå upprätta en skrivplats i hemmet då. 

Sally rapporterar från flera tillfällen då arbetsdagen behöver planeras om, 
eftersom biblioteken inte håller öppet som hon tänkt, särskilt när hon arbe-
tar på helgen. Vid ett tillfälle arbetar hon en lördag och då har biblioteken 
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andra och snävare öppettider. De förändrade öppettiderna gör att hon måste 
åka till ett annat bibliotek. Även det biblioteket stänger alldeles för tidigt. 

XXX och jag skulle mötas på Gxxxs bibbla 11-15 men så har det from den 
här helgen nytt öppettiderna så lördag är helstängt! Nu är vi iaf på Fxxx 
bibblos. (…)Måste skriva ngt mer när jag kommer hem. Var mitt i en mening 
och många tankar när de plötsligt skulle stänga foajén till bibblan. Bibblan 
stängde redan tre (Sally processlogg 19 november). 

I offentliga utrymmen, där folkbiblioteket utgör ett exempel, är tiden cen-
tral för studenterna. Skrivplatserna utnyttjas för att de kan skapa en inra-
mad tid och plats för skrivande, samtidigt som tiden i sig också kan bli en 
begränsande faktor. Det gäller framför allt på folkbibliotek men också till 
viss del på campus.   

Sammanfattningsvis framträder folkbiblioteken ändå som en relativt van-
ligt förekommande skrivplats. Jag har benämnt detta som en semiakade-
misk domän. Folkbiblioteken förväntas traditionellt vara lugna och läsin-
riktade miljöer som i de flesta fall tillhandahåller skrivplatser. Däremot är 
inte folkbiblioteken en lika utpräglad studiemiljö som forsknings- och uni-
versitetsbiblioteken. Folkbiblioteken har också ett annat uppdrag, nämligen 
att fungera som en mötesplats för en rad olika målgrupper. Det påverkar 
antagligen den institutionella funktion som folkbiblioteken har i samhället. 
I det inryms en osäkerhet för studenterna. Det finns en risk att folkbiblio-
teket och de aktiviteter om ges utrymme där inverkar negativt på skrivandet. 
För studenterna framstår folkbiblioteket ändå som en viktig, om än för de 
flesta inte primär, skrivplats. Framför allt tycks detta bero på att folkbiblio-
teket, trots mindre generösa öppettider, gör det möjligt att upprätta ett till-
gänglig och villkorslös tidrum för skrivande.  

9.2.4 Kaféet 
Kaféet är en kommersiell domän där det primära syftet är att bedriva en 
verksamhet för att omsätta pengar. Kaféer är för Sally, Sanna och Daniel 
viktiga skrivplatser medan Eli och Petra mer sällan sitter på kaféer. I Igna-
zios, Benjis, Ellens och Karolins processlogg är kaféet i stort sett frånva-
rande.  

Kaféet är i hög utsträckning en plats som väljs av studenter som vill skriva 
tillsammans med andra personer och det utgör för dem en viktig samlings-
plats. I den stora staden finns det många kaféer att välja på, ofta nära hem-
met. Det har särskild betydelse för de studenter som måste utnyttja tid då 
de också ska lämna och hämta barn på förskolan. Vissa praktiska frågor är 
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också enkla att lösa på kaféer, exempelvis finns det tillgång till mat och 
dryck. Däremot utgör det ofta en stimmig miljö, särskilt runt lunch. För 
Benjis del leder det till att han helt utesluter kaféet som möjlig skrivplats, 
vilket han betonar i intervjun. Sanna anger också under intervjun att det lätt 
blir för högljutt på kaféer. Ändå väljer hon ibland att etablera skrivplatser 
där. Daniel, som ofta sitter på kafé, påtalar i intervjun att det är ganska 
högljutt på kaféer och att det inte passar honom så bra att sitta där om han 
ska läsa. Han lyfter också i processloggen en annan nackdel (som påtalas 
av flera), det vill säga att kaféet som skrivplats är ekonomiskt villkorad.  

Det är ju en ekonomisk fråga också: för att sitta på kafé måste man ju köpa 
ngt. Efter 2-3 timmar måste man äta lunch. Går ju inte att be dem värma 
matlådan direkt (Daniel processlogg 8 november). 

Petra redogör i intervjun, på liknande sätt, för hur hon väljer skrivplats ut-
ifrån vad som kostar minst pengar. Hon ställer skrivplatser på högskolan 
mot skrivplatser på kaféer och väljer primärt de förra av framför allt eko-
nomiska skäl.82 Sally betonar i intervjun under våren att kaféet innebär en 
viss ekonomisk press: ”man måste ju ändå köpa en kaffe, det är väl ok, men 
sen så blir det lunch, ska man köpa lunch då också”. Kostnaden tycks såle-
des utgöra ett påtagligt problem för flera av de studenter som ändå, frekvent 
eller mer sällan, utnyttjar kaféet som skrivplats.  

Kaféet innebär också i de flesta fall ett begränsat utrymme och en utma-
nande miljö. Daniel menar i intervjun att det inte går att resa sig och röra 
på sig där, till skillnad från på campus. På campus kan han lättare resa sig 
och kanske gå iväg och hämta en bok. För Daniel utgör kaféet ändå en 
viktig skrivplats. Han har i och med sitt utpräglade digitala skrivande lätt 
för att arbeta på begränsade ytor, till exempel på kafébord. Det är viktigt 
för honom att kunna sitta tillsammans med andra och då är kaféer bra. Det 
förekommer också, vilket visas exempel på till höger i figur 58, att Daniel 
arbetar enskilt här, vilket är mer ovanligt för studiens andra deltagare. Vid 
de flesta tillfällen sitter han tillsammans med andra bekanta och kurskam-
rater, liksom till vänster i figur 58.  

                                                      
82 Jfr Sallys resonemang om campus som en plats där man inte behöver betala för 
sig, avsnitt 9.2.2. 
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Figur 58. Daniels skrivplatser på kaféer, processlogg 13 november, två tillfällen. 

Sally etablerar tämligen ofta skrivplatser på kaféet. Ändå är hon kritisk till 
flera av dessa miljöer. Vid ett tillfälle under hösten ska hon möta en kurs-
kamrat på kafé men skriver innan tillfället i processloggen att hon är skep-
tisk, eftersom hon då måste sitta vid ett rangligt bord och dessutom tvingas 
handla mat. På sina skrivplatser vill Sally kunna bre ut sig, det blir ofta 
synligt på de fotografier hon delat. Det är svårt i den begränsade kafémiljön. 
I figur 59 framkommer hur hon får hantera sina analoga anteckningar på 
en begränsad yta (till vänster). Här framkommer också (till höger) hur hon 
på ett annat kafé delar bord med en kurskamrat, vilket gör att båda har ett 
begränsat utrymme för att hantera annat än själva datorn.  

Figur 59. Sallys skrivplatser på kaféer, processlogg 10 november och 11 november. 

Vid ett tillfälle under hösten skriver hon i sin processlogg hur miljön in-
skränker hennes möjligheter att breda ut sig med sitt ”flummiga pick och 
pack”. 
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På plats, absolut sämsta. Öppet fik, det sista man känner för är att bre ut sig 
med sitt flummiga pick och pack. Kaffet kosta 18:- det är ändå ok. /sämst 
humör (Sally processlogg 1 november). 

Sally återkommer i processloggen till att rent praktiska betingelser kan sak-
nas på kaféer. Det gäller såväl eluttag och nätverk som toalett. På campus 
finns alltid sådana betingelser och vanligen också utrymme att breda ut sig. 
Kaféerna kan i det avseendet vara begränsande. Ändå är Sally ambivalent i 
sina kommentarer om kaféet som skrivplats. Hon menar i processloggen 
under hösten att skrivande på kafé kan implicera lyx. Det kan handla om 
att kunna sitta där och dricka gott kaffe. Samtidigt återkommer hon till att 
hon ofta sitter på kaféer för att andra väljer att göra det. Kaféet som skriv-
plats har därmed snarast en social funktion. De utgör en plats där det är 
möjligt att sitta tillsammans men där det kan saknas utrymme och vissa 
centrala betingelser, vilket inverkar negativt i skrivandet.  

Sammanfattningsvis utgör kaféet en vanlig skrivplats för några av stu-
denterna i den stora staden. Det utgör en kommersiell domän, vilken möj-
liggör för studenterna att sitta tillsammans, men som kostar pengar. Kafé-
erna kan rent geografiskt ligga närmare hemmet än campus, vilket är en 
fördel för vissa, särskilt studenter som har familj och förskoletider att passa. 
De kan också ha mer varierade öppettider än folkbiblioteken. Skrivplatsen 
på kaféet är dock inte möjlig att ta i besittning i samma utsträckning som 
platser på campus. Kaféet har inte som huvudsyfte att erbjuda studiemiljöer 
och det innebär mindre studieanpassade, mer stökiga och utmanande skriv-
platser.  

9.3 Interaktionsmönster 
I det här avsnittet redovisar jag hur studenterna resonerar om andra perso-
ners inverkan på de skrivplatser som etableras. Det är framträdande att stu-
denterna ofta etablerar skrivplatser för att inkludera eller för att utestänga 
interaktion. Det förra innebär att skribenten överlag ser andra personer, 
framför allt bekanta, men även obekanta, som positivt inverkande på skri-
vandet (åtminstone om interaktionen sker på vissa bestämda sätt, eller med 
vissa personer). Därför etableras skrivplatser för att inkludera andra i skri-
vandet. Det senare innebär att skribenten snarare vill begränsa andra per-
soners möjlighet att inverka på skrivandet. Därför etableras skrivplatser för 
att utestänga andra personer. Jag talar om dessa synsätt som olika interakt-
ionsmönster. Hur studenterna ser på interaktion och andra personers inver-
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kan kan givetvis variera såväl mellan skrivtillfällen som mellan uppsatspro-
cesser. Det jag ämnar diskutera här är alltså övergripande mönster. I avsnitt 
9.3.1 presenteras hur studenter etablerar skrivplatser för att inkludera in-
teraktion. I avsnitt 9.3.2 redogör jag för hur studenter etablerar skrivplatser 
för att utestänga interaktion.  

9.3.1 Att inkludera interaktion 
Studenter som inkluderar interaktion vid sina skrivplatser talar vanligen om 
andra personer i omgivningen som positivt inverkande på deras skrivande.83 
Det är dock inte vilka andra som helst som avses, utan det handlar om per-
soner som ägnar sig åt liknande saker som en själv, och/eller är bekanta med 
skribenten sedan tidigare. Det är alltså inte vilken interaktion som helst som 
avses här, utan om interaktion som är positiv om den sker på vissa sätt. Jag 
talar om denna positiva inverkan som reell, disciplinerande, reglerande, 
stödjande eller praktisk. 

En reell inverkan innebär att andra personer direkt påverkar den text som 
skrivs. Det kan handla om att skribenten ställer frågor om sin text, får re-
spons eller testar nya idéer knutna till uppsatsprojektet. Daniel talar om 
andra personer som på detta sätt reellt inverkande i citatet nedan.  

Jag vill kunna sitta och läsa en mening högt, fråga om synonymer, fråga om 
resonemang håller (…) Därför är det tråkigt att behöva sitta i en korridor i 
en u-formad soffa med okända människor och försöka prestera något. Jag 
vill helst skriva tillsammans med någon. Ogärna ensam. Måste jag så måste 
jag men jag försöker att undvika det (Daniel processlogg 28 oktober). 

I citatet betonas interaktionen kring den text som Daniel skriver. Han fram-
håller inte bara att det är viktigt att man sitter tillsammans med andra men 
också var man gör det. Den u-formade soffan i korridoren på högskolan 
fungerar inte bra för honom. I intervjun menar han att det blir svårare för 
honom att koncentrera sig där då hans fokus lätt riktas mot andra personer 
som rör sig i miljön. Petra resonerar också om den möjlighet det innebär att 
inkludera interaktion på skrivplatsen.  

Fördelen är absolut att om man har en idé att man kan testa den. Man slipper 
ju väldigt ofta komma på ett ord. Jag kan ha svårt ibland att jag låser mig 
att jag inte kommer på vad det är jag vill säga och då kan man liksom slänga 

83 Givetvis kan de också se andra personer som störande i skrivandet och vissa näm-
ner också det, vilket jag återkommer till. Här talar jag alltså om hur studenterna 
övergripande rapporterar om andra personer som något de vill inkludera på sin 
skrivplats och hur de resonerar om det.  
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ut en fråga såhär, vad skulle ni säga om man sa det här och då kan dom 
direkt svara (Petra intervju). 

Petra vet med sig att hon ibland har svårt att komma på ord. I det avseendet 
kan andra utgöra en konkret hjälp i skrivandet. Samtidigt understryker hon 
att hon egentligen får mer gjort om hon sitter enskilt. För både Daniel och 
Petra är det viktigt att de andra personerna i omgivningen är bekanta för 
dem. Om den andre personen ska kunna fungera som reellt inverkande 
måste den personen förstå vad skribenten menar med sina frågor, exempel-
vis genom att ha koll på uppsatsämnet. Dessutom är det viktigt att de kan 
vara tydliga och obekväma (kritiska, min tolkning) med varandra, vilket 
Daniel betonar.  

En aspekt av den reella inverkan är möjligheten att tillsammans med 
andra kunna uttala en tanke högt. Flera av studenterna betonar dock att det 
inte handlar om att få direkt hjälp med texten. Snarare handlar det om att 
få höra sig själv läsa sin text högt, eller få höra sig själv resonera om den. 
Daniel anger i intervjun att han oftast inte säger saker högt för att få respons 
”utan det är för mig själv”. Han nämner också möjligheten att kunna säga 
en mening högt i tidigare citat i detta avsnitt. Även Sally framhåller i inter-
vjun under hösten att hon kanske inte alltid får ett välgrundat svar från 
andra i omgivningen men att hon då ”åtminstone har fått säga tanken 
högt”. Sanna talar i intervjun i liknande termer om att i andras sällskap 
kunna ”slänga ur sig lite tankar och sådär”. Även om den andra personen 
här inte kan sägas inverka direkt på texten, kan möjligheten att säga något 
högt påverka det direkta textarbetet. I empirin framträder inte andra perso-
ners reella inverkan som så betydelsefull, vilket kan bero på att materialet 
inte utgörs av direkta observationer. Det är dock ett resultat i sig att skri-
benterna i sin rapportering istället uppmärksammar andra personer som be-
tydelsefulla av andra skäl.  

Skrivandet invid andra kan också verka disciplinerande. En discipline-
rande inverkan kräver ingen direkt interaktion. Men om skrivplatsen upp-
rättas i en miljö där andra arbetar med liknande uppgifter kan det få en 
disciplinerande effekt. Sally uppmärksammar, exempelvis under vårens in-
tervju, att skrivandet i närheten för henne obekanta personer har en disci-
plinerande inverkan. Hon menar att det kan vara en fördel att arbeta på 
platser där andra också sitter för att studera. I båda sina uppsatsprocesser 
åker hon till ett universitetsbibliotek vid flera tillfällen. Detta val förklarar 
hon i följande citat från intervjun under våren. 
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Det var mycket folk och det var tyst i hela bibblan, alltså där satt, där var 
också många som satt och jobbade. (…)Det är någon koncentration det är 
litegrann det där (...) liksom makten om någon sån här förebild så man tittar 
upp och så märker man att alla andra sitter böjda ner över sitt arbete och 
skriver då är man lite som ett barn igen aha ah då får man ju böja sig ner 
och titta ner i sitt papper också (Sally intervju vår). 

Figur 60 visar Sallys skrivplatser vid två sådana tillfällen, på två olika cam-
pus. Miljön är designad för att många ska kunna sitta där enskilt och skriva. 
För Sally är det i dessa miljöer betydelsefullt att hon kan se andra. Det är 
också viktigt, menar hon i intervjun, att det hon kallar för ”skolan” tydligt 
ramar in vad hon ska göra. Skrivborden och de andra skrivande personerna 
i omgivningen lämnar i det här avseendet inte utrymme för andra aktiviteter 
än det skrivande hon behöver genomföra.  

Figur 60. Sallys skrivplatser vid två universitetsbibliotek, processlogg 13 april och 
18 april. 

Skribenterna kan generellt sett vara ganska säkra på att universitetsbiblio-
teket befolkas av andra personer som sitter och studerar, då det är en aka-
demisk domän. För Ignazio är det primärt miljön som är central. Han upp-
märksammar andra personer i miljön uteslutande om de har en negativ in-
verkan på skrivandet, vilket utgör ett annat synsätt än det som Sally redogör 
för. För hennes del är det inte bara miljön i sig utan också de andra skri-
vande personerna som inverkar positivt.84 Sanna talar också om att hon 
behöver sitta med andra som skriver för att komma igång men hon syftar 

84 Hon resonerar på liknande sätt som ovan i intervjun under våren även när hon 
sitter på kafé där andra ”solitärer” arbetar. Hon menar att det ”hjälper litegrann” 
att arbeta invid andra som skriver på ett kafé och att det känns som att hon själv 
arbetar bättre då. 
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då uteslutande på för henne bekanta personerna. När hennes kurskamrat 
skriver, resonerar hon, så kan hon göra det också. 

Andra personer kan också fungera reglerande på skrivandet och arbets-
dagen. När jag talar om en reglerande inverkan åsyftar jag alltså den struk-
turering som skrivandet med bekanta personer kan innebära. Skribenten 
kan genom andra skapa ramar för skrivandet och en struktur och schema 
för arbetsdagen. För Daniel framstår det sociala som en viktig faktor för att 
rama in det strömlinjeformade skrivande som han planerar och genomför, 
vilket framgår i citatet nedan.   

Ja, det blir ju som att XXX, jag bestämmer med hen att vi ska ses klockan 
nio på morgonen och hen har ju barn så hen lämnar hen såhär och sen sitter 
hen och pluggar från halv nio till tre (…) Jag kan jobba när jag vill jag behö-
ver inte, men jag är medveten om min egen skrivprocess att jag fungerar bäst 
på förmiddagar så då är det ganska, om jag lovar XXX att jag ska komma 
så känner jag, då känner ju jag att jag måste uppfylla det. jag måste komma 
då jag kan inte bara skita i det då Då är det ett bra, det har varit ett bra och 
skönt incitament för mig själv att tvinga mig dit (Daniel intervju).  

I citatet framhålls det schema som Daniel och vissa av hans kurskamrater 
upprättar tillsammans. Det tycks få extra tyngd i och med att det är bestämt 
och upprättat med någon annan. Även Sally talar om skrivandet med andra 
personer hon känner som, i hennes termer, disciplinerande på liknande sätt 
som hon talar om andra obekanta skribenter i den omgivande miljön. 

Det är ju en disciplinerande åtgärd man tar till, alltså det är ju att disciplinera 
sig själv som man bestämmer med andra. Nu ses vi för om du sitter och 
skriver där så måste jag också. Man skapar liksom gränser. Och åker man 
till skolan så kan man inte göra något annat, det blir ju disciplinerande (Sally 
intervju vår). 

I uttalandet ovan nämner Sally upprättandet av gränser som centralt. I och 
med det betonas schemaläggandet tillsammans med andra som viktigt. Petra 
resonerar på liknande sätt om att andra kan ha strukturerande och regle-
rande funktion på skrivandet i sin intervju. Även om hon överlag tycker att 
sällskap gör att hon arbetar sämre, anser hon att det kan vara värdefullt att 
arbeta med andra eftersom hon anser sig vara odisciplinerad och oförmögen 
att själv upprätta fungerande rutiner. Ibland får Petra därför hjälp av en vän 
som också är student, som bestämmer med henne var de ska ses. Personen 
upprättar också ett schema för arbetsdagen.   

Att inkludera interaktion, särskilt om det handlar om bekanta personer, 
kan också fungera stödjande genom att skapa en positiv känsla för arbetet. 
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Det betonas genomgående av de skribenter som arbetar tillsammans med 
andra. Daniel menar i intervjun att det är skönt att dela uppsatsprocessen 
med någon. Tillsammans med andra kan han få bekräftelse på sina känslor 
under den ganska stressade period som han anser att uppsatsskrivandet är. 

Det är ju ganska stressigt att skriva uppsats så det är skönt att dela den med 
någon. Är man trött och allt är skit så kan man få lite, så kan man bli be-
kräftad i den känslan när man sitter med någon annan. Det kan ju vara 
ganska skönt. Eller tvärtom när man har hybris och tycker att man är jätte-
duktig så kan man bli bekräftad där också (Daniel intervju). 

Sally anger i intervjun under våren att arbetet tillsammans med andra inne-
bär vetskap om att man ”kämpar tillsammans på något vis”. I höstens in-
tervju ställer hon denna stödjande aspekt mot en mer reell inverkan och 
menar att det senare egentligen inte är så betydelsefullt: ”man har rätt dålig 
koll på vad de andra skriver”. Eli betonar, i processloggen under våren, att 
skrivandet invid andra bekanta skapar en viss positiv känsla och ett sam-
manhang. Möjligheten till interaktion skapar, framhåller han i intervjun un-
der hösten, ”nått slags liv till eller en känsla för vad man håller på med”. 
Också Benji uttrycker i intervjun en önskan om att träffa andra, eftersom 
arbetet annars riskerar att bli ensamt. Han betonar dock att andra personer 
framför allt inverkar negativt på textarbetet.  

Det finns dessutom en del andra fördelar med att sitta tillsammans med 
bekanta personer på offentliga platser. Då kan studenterna till exempel 
lämna sina saker på en plats utan att riskera att platsen blir tagen eller att 
sakerna blir stulna. Petra påtalar i intervjun att hon kan lämna sin dator om 
hon känner någon som sitter bredvid för att ”kissa och sånt”. Daniel säger 
i intervjun att man kan ha en mer öppen skrivplats i sällskap med andra 
som han känner. Det blir lättare att köpa kaffe, eller att sträcka på benen. 
Enskilt arbete i offentliga miljöer innebär i det avseendet en nackdel. Det är 
en faktor som många påtalar, exempelvis Sally i vårens processlogg: ”det 
värsta med att sitta så här offentligt är att man inte kan gå på toa hur som 
helst utan att behöva packa med dator, plånbok och telefon”. På liknande 
sätt talar hon om skrivandet med andra under hösten. 

Vi vaktar på varandra. Det innebär även att man kan gå på toa eller leta bok 
eller värma mat utan att behöva släppa sin plats och släpa med sig hela sitt 
ekipage (Sally processlogg 19 oktober).  

Det praktiska, som att ha någon som vaktar ens värdesaker, framstår där-
med som en viktig faktor när studenterna sitter i offentliga miljöer, vilket 
såväl högskolan, folkbiblioteket som kaféet utgör. Det praktiska är också 
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avgörande för att de ska kunna sitta långa skrivpass och för att de ska kunna 
upprätta skrivplatser så som de vill ha dem, exempelvis i grupprum.  

Skrivandet invid andra bekanta, eller någorlunda bekanta personer, in-
nebär inte bara fördelar utan kan också inbegripa konflikter och svårigheter 
för skribenterna. Det kan leda till att skribenter ibland vill avgränsa sig från 
andra, vilket jag går närmare in på i kommande avsnitt. Men det kan också 
handla om att behöva anpassa sig till andra personer som skribenterna kän-
ner och därmed släppa ifrån sig kontrollen över den skrivplats som etable-
ras. Det kan röra sig om situationer när man arbetar i ett rum där det släppts 
in för många eller när andra personer i gruppen stör det egna skrivandet. 
Daniel uppmärksammar i både processlogg och i intervjun att det är svårt 
att koncentrera sig om de blir för många som sitter tillsammans. Sanna näm-
ner samma svårighet. 

Vi blev sammanlagt fyra i grupprummet igår, (två som jag inte suttit med 
förut). Blev babbligt och hade svårt att få ner något. (Sanna processlogg 25 
mars).  

Flera studenter rapporterar på liknande sätt om tillfällen då gruppkonstel-
lationen blivit irriterande. Skrivandet med andra bekanta personer i grupper 
utgör också stora utmaningar när det kommer till att finna lämpliga och 
tillgängliga skrivplatser.  

Vissa skribenter tycks, sammanfattningsvis, etablera skrivplatser för att 
inkludera andra personer i skrivandet. Det kan handla om att obekanta per-
soner sitter och skriver i omgivningen och att det disciplinerar skrivandet. 
Det är ofta, men inte alltid, kopplat till en specifik domän som inbegriper 
läsande och skrivande.85 En mer direkt reglerande funktion får andra per-
soner med vilka skribenterna kan strukturera arbetsdagen genom schema 
och rutiner. Andra personer kan också få en reell inverkan på texten eller 
fungera för att underlätta praktiska situationer, särskilt i offentliga miljöer. 
Slutligen kan andra bekanta personer ge en mer implicit känsla för arbetet. 
Det innebär att sällskapet i sig inverkar positivt, genom att motverka käns-
lor av ensamhet eller känslan av att, som Daniel uttrycker det i intervjun, 
”allt är skit”. Att inkludera andra personer på detta sätt är dock inte alltid 
problemfritt. Det kräver specifika skrivplatser som kanske inte är önsk-
värda, eller tillgängliga.  

                                                      
85 Skrivplatsen behöver inte nödvändigtvis vara akademisk. Även den kommersiella 
domänen, som kaféet, kan på vissa platser och vid vissa tider inbegripa aktiviteter 
som i hög utsträckning handlar om att läsa och skriva.  
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9.3.2 Att utestänga interaktion 
Andra personer kan också inverka negativt på skrivandet. För vissa av stu-
denterna är detta särskilt påtagligt. Därmed försöker de också utestänga 
interaktion på sina skrivplatser. Det rör interaktion med såväl bekanta som 
obekanta personer i omgivningen, vilka kan inverka direkt eller mer indi-
rekt distraherande. Benji framhåller genomgående i processloggen och i den 
avslutande intervjun att han arbetar bäst enskilt. Därför upprättar han van-
ligen skrivplatser i hemmet. Befinner han sig istället på högskolan vill han 
gärna avgränsa sig från obekanta personer. Han föredrar, vilket han påtalar 
i processloggen, att arbeta i grupprum därför att han vill kunna stänga en 
dörr om sig.  

I Benjis resonemang om andra personer framträder dock en viss ambiva-
lens. Generellt föredrar han att utestänga interaktion, men han påpekar 
också att det riskerar att bli ensamt. Vid vissa tillfällen sitter han därför 
tillsammans med någon av sina kurskamrater och skriver. Även om han vid 
sådana tillfällen sitter tillsammans med andra, försöker han också i detta 
arbete utestänga interaktion. Var och en ska så att säga ägna sig åt sitt. 
Benjis kommentar till fotografiet till vänster i figur 61 är att han visserligen 
sitter med en kurskamrat men att ”han gör sitt och jag mitt. Det förekom-
mer ingen diskussion eller liknande”.  

Figur 61. Benjis skrivplatser i grupprum på campus, processlogg 2 mars och 3 
mars. 

Till höger i figur 61 visas skrivplatsen nästföljande dag, när Benji sitter med 
en annan kurskamrat i ett grupprum. I processloggen skriver han om detta 
tillfälle att kurskamraten ”sköter sitt och jag mitt”. De sitter alltså i samma 
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rum men utan att interagera med varandra. Figur 61 visar således skrivplat-
ser där Benji sitter tillsammans med andra för att inte vara ensam. Samtidigt 
utestänger han dessa personer från det egna textarbetet.  

Obekanta personer kan utgöra en mer indirekt distraktion i arbetet. Ka-
rolin betonar i intervjun att hon, med det i åtanke, utformar sin skrivplats 
på folkbiblioteket för att slippa sitta med andra personer framför sig när 
hon skriver. Karolin säger i intervjun att hon inte vill sitta och titta på folk 
och att de gärna får ”vara i periferin sådär men inte rakt framför mig”.  
Hennes avgränsning från andra kan till stor del förklaras av att skrivplatsen 
inte utgör en akademisk domän. De flesta personer som befinner sig där 
ägnar sig åt andra aktiviteter. Dessa aktiviteter kan bli störande för Karolin, 
vilket blir tydligt i citatet nedan. 

Ofta är det mycket pensionärer som sitter och läser tidningen och har lite 
syjunta och då vissa är väldigt högljudda. Om de sitter och pratar om nånting 
som jag blir irriterad på typ så kan det vara störande (…) det är inte mycket 
studenter där, det är mest pensionärer (Karolin intervju). 

Karolins tankar om att andra personer som inte studerar stör henne i arbetet 
kan kontrasteras med hur Sally talar om universitetsbiblioteket som en in-
spirerande och disciplinerande miljö. Där förväntas andra göra samma sak 
som hon. Karolin befinner sig istället utanför en sådan akademisk domän, 
på ett folkbibliotek och det behöver hon anpassa sig till. Hon gör det genom 
att försöka styra valet av skrivplats lokalt. Karolin upprättar därmed sin 
skrivplats på folkbiblioteket utifrån hur hon förväntar sig att andra obe-
kanta personer kan tänkas röra sig där. Även Daniel försöker styra sina 
skrivplatser i förhållande till andra personers potentiella indirekt distrahe-
rande inverkan.86 Han föredrar att sitta i grupprum för att, liksom Benji, 
kunna stänga en dörr om sig och andra.  

Sally reagerar på ett liknande sätt som Karolin när hon sitter på ett kafé 
en lördag och andra personer på kaféet gör andra saker än att skriva. På 
samma sätt som de stickande pensionärerna för Karolin utgör de lediga 
kafébesökarna en indirekt distraktion för Sally, till skillnad från skrivande 
solitärer som hon istället refererar till som positivt inverkande (avsnitt 
9.3.1). I nedanstående citat rapporterar hon från ett tillfälle när andra per-
soner i miljön utgör distraktioner. 

Det var någon gång jag satt där en lördag [kaféet, min anmärkning]. Så var 
det jättefint väder ute och så var det någon filmfestival där folk kom dit och 

                                                      
86 Vilket jag har talat om i förhållande till den u-formade soffan i avsnitt 9.3.1 
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var såhär lediga och skulle se film och (…) amen det väcker ju massa tankar, 
det kan ju ta lite plats i huvudet (Sally intervju vår). 

För Ignazio är det viktigt att utestänga möjliga störande moment, framför 
allt ljud, när han skriver. Därför är det viktigt att etablera skrivplatser där 
han kan avgränsa sig från andra. Vanligen söker han sig till, som tidigare 
nämnts, de individuella studiebåsen. I intervjun redogör han också för ett 
tillfälle när han testade att skriva på en mer gruppbetonad plats.  

Jag testade någon gång att skriva vid de här större borden. Där det då är 
mera tänkt, amen det är grupper och sådär. Det funkar inte bra för att (…) 
inte för att vara så men det var ju människor som kom och satte sig och 
faktiskt pratade, i vissa fall ganska högljutt, som det inte alls ska vara på ett 
bibliotek (Ignazio intervju).  

I citatet framkommer att andra obekanta personer utgör störande inslag 
eftersom de är för högljudda, vilket Ignazio menar egentligen inte borde 
vara förväntat i biblioteksmiljön. Ljudnivån är viktig för honom och han 
gör därför alltid en analys av förväntad ljudnivå innan han väljer skrivplats. 
Kurskamrater kan dock utgöra ett trevligt sällskap under skrivandet. Därför 
har han funderat på att kontakta några av dem om att sitta tillsammans och 
han har också själv blivit kontaktad av kurskamrater om det. När det kom-
mer till kritan väljer han dock att utesluta sällskap, eftersom han anser att 
han inte skulle arbeta lika bra då: ”nej, jag måste vara själv”. Andra bekanta 
personer tror han blir direkt distraherande i textarbetet.  

Petra betonar under intervjun betydelsen av det sociala, men liksom Benji 
och Ignazio menar hon att det för med sig stora risker för skrivandet. Hon 
framhåller att hon får mindre gjort i andras sällskap då hon börjar prata för 
mycket, glider iväg på andra ämnen och har det ”lite för trevligt”. Petra 
anser också, liksom Daniel, att andra tysta skrivande individer kan bli indi-
rekt distraherande (i motsats till hur Sally och Ignazio ser på den tysta stu-
diemiljön). Därför undviker hon gärna den typen av tysta studiemiljöer. Det 
blir tydligt i hennes fotografier av skrivplatser i en offentlig miljö som hög-
skolan i figur 62 på nästföljande sida. Även om Petra ibland sitter i univer-
sitetsbibliotekets tysta studiemiljöer, så betonar hon att hon inte föredrar 
sådana skrivplatser.  
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Figur 62. Petras skrivplatser på campus, processlogg 31 mars och 4 maj. 

Till skillnad från Ignazio tycks Petra alltså föredra mer gruppbetonade plat-
ser, istället för de enskilda studiebåsen, även om hon, liksom Ignazio, före-
drar att arbeta enskilt. Hon tycks inte heller ha problem med att andra obe-
kanta personer rör sig i miljön.  

Ellen arbetar alltid enskilt och till skillnad från de andra nästan uteslu-
tande i hemmet. Andra personer, varken bekanta eller obekanta, är inte 
centrala i hennes argumentation kring valet av skrivplats. Hon framhåller i 
intervjun att hon vill arbeta i tysthet och ”sitta med egna tankar, stänga ute 
ljud”.  

Mina skrivplatser är som egna små bikupor. Det är jag, mina tankar och mitt 
eget prat. Pratar gärna högt för mig själv. Tror att det beror på att jag behö-
ver och gillar att tänka först själv (Ellen processlogg 8 mars). 

Ellen upprättar framför allt skrivplatser i hemmet utifrån argumentet att 
hon vill arbeta enskilt nära sina böcker. Det gör också att hon kan ”prata 
högt”, något som i avsnitt 9.3.1 betonats som en viktig anledning till att 
sitta tillsammans med andra bekanta i offentliga miljöer. Även Karolin skri-
ver enskilt. Jag har tidigare redogjort för hur hon strukturerar sin skrivplats 
för att undvika indirekt distraktion. Karolin nämner inte heller andra kurs-
kamrater, eller andra hon känner som positivt, eller negativt inverkande. 
Det kan bero på att hon inte bor på den ort där hon studerar. Framför allt 
tycks hennes val av skrivplats, på folkbiblioteket, styras av att det ska ut-
göra en möjlig skrivplats nära hemmet.  
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Sammanfattningsvis upprättar flera av studenterna skrivplatser i förhål-
lande till andras möjliga, direkta eller indirekta, distraherande inverkan på 
skrivandet. I relation till det uttrycker flera av dem en önskan om att för-
söka utestänga interaktion. Skribenterna kan aktivt välja bort skrivandet 
invid andra bekanta personer (t.ex. Ignazio och Petra) eller sitta med be-
kanta, samtidigt som de ändå utestänger dem från det egna skrivandet (t.ex. 
Benji). De kan också välja skrivplatser i den offentliga miljön som avgränsar 
dem från andras indirekta distraktion (Ignazio och Karoline). Överlag tycks 
dessa studenter konsekventa i sin hållning att andra personer, bekanta eller 
obekanta, riskerar att störa skrivandet. Det betyder inte att de inte ser ett 
värde i sällskapet i sig. Däremot tycks de ha svårare att i andras sällskap 
upprätta gränser mellan social samvaro och studier, fritid och studietid.  

9.4 Uppsatsens skrivlandskap 
Kapitlet har visat hur studenterna etablerar skrivplatser. I detta kan olika 
mönster, det vill säga skrivlandskap, urskiljas. Skrivlandskap kan beskrivas 
som utvidgade nätverk, vilket innebär att skrivplatserna är varierade och 
att andra personer är centrala på skrivplatsen. Skrivlandskap som kategori-
seras som avgränsade nätverk består istället av en eller ett fåtal skrivplatser, 
där andra personer inte är lika inkluderade. Om skrivlandskapen är utvid-
gade eller avgränsade bestäms till stor del av hur studenterna ser på hemmet 
som skrivplats och hur de ser på interaktion i relation till skrivandet.   

Ellen upprättar ett i stor utsträckning avgränsat skrivlandskap nästintill 
uteslutande i hemmet. För de flesta andra studenter är det problematiskt om 
hemmet får denna framträdande roll. Ignazio, Benji och Petra upprättar 
därför skrivplatser på campus. Deras skrivlandskap benämns också som av-
gränsat, även om dessa i förhållande till Ellen har utvidgats. Karolins skriv-
landskap kan på liknande sätt beskrivas som avgränsat. Hon arbetar liksom 
flera andra stundtals i hemmet men hon upprättar också en skrivplats på 
det lokala folkbiblioteket. Gemensamt för studenterna med ett avgränsat 
skrivlandskap är att de föredrar att utestänga interaktion på skrivplatsen. 
Vanligtvis upprättar de skrivplatser enskilt och avgränsat från andra, såväl 
bekanta som obekanta personer. Därmed är det också uteslutande de själva 
som väljer de skrivplatser där de ska arbeta, vilket påverkar hur deras skriv-
landskap tar form. 

Generellt leder en önskan om att inkludera interaktion till att studenterna 
upprättar mer varierade skrivplatser, i olika domäner, och därmed blir de-
ras skrivlandskap utvidgade. Hemmet försvårar gemensamt arbete och ses 
dessutom av flera studenter som problematiskt av andra skäl. Sally, Sanna 
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och Eli tycks, i varierande grad, införliva hemmet och privatlivet som en del 
av uppsatsskrivandet. Men de sitter också på campus, på folkbiblioteket 
och på kaféer. Daniel är den student som helt vill utesluta hemmet som 
skrivplats. Därför blir andra platser, såsom kaféet, centrala i hans rappor-
tering. En önskan om att inkludera andra i skrivandet leder till att valet av 
skrivplats kan bli svårt och mer varierat. Högskolan utgör den mest givna 
skrivplatsen i det här sammanhanget, men de åtråvärda skrivplatserna där 
är begränsade till antalet. Skribenterna kan istället behöva förflytta sig mel-
lan olika skrivplatser under dagen, eftersom tillträdet och tillgången till dem 
inte är givet. På kaféet, vilket utgör en vanlig (kommersiell) skrivplats, är 
tillträdet villkorat. Studenterna kan helt enkelt inte sitta där hur länge som 
helst utan att betala för sig. I resultaten framkommer även att valet och 
upprättandet av skrivplatser förhåller sig till tid, det vill säga att platsen 
etableras för att kunna skapa tid för skrivande. Skrivandet är därmed, lik-
som Prior och Shipka (2003) redogör för, kronotopiskt laminerat och måste 
upprättas och avgränsas i ett visst tidrum (Lundahl m.fl. 2017).   

Skrivlandskapets utformning förfaller även knuten till möjligheterna att 
upprätta kontroll över skrivandet. Det har tidigare urskilts som en viktig 
faktor i relation till det direkta arbetet med studenttexten. Arneback, 
Englund och Solbrekke (2016) resonerar om hur kontroll utgör en betydel-
sefull förutsättning för skrivande under utbildningen. Det handlar då pri-
märt om en känsla av kontroll över textarbetet i förhållande till den akade-
miska genren och dess tydligt reglerande normer. I denna studie framkom-
mer också att studenterna väljer och upprättar sina skrivplatser för att på 
olika sätt få kontroll över sitt skrivande.  

Kontroll kan innebära olika saker. Det kan handla om att studenten har 
ett behov av att kontrollera den yttre miljön, den fysiska skrivplatsen. Det 
kan handla om vetskapen om att skrivandet kan fortlöpa utan störningar 
under längre tidsperioder. Det kan också handla om att sätta upp gränser 
mellan fritid och studietid, det vill säga att upprätta inre kontroll (jfr 
Gourlay & Oliver, 2016c s. 83). De olika skrivlandskap som framträder 
utformas för att upprätta inre eller yttre kontroll. I hemmet, den privata 
domänen, finns vanligen en tydlig kontroll över den yttre fysiska miljön. I 
hemmet kan studenten upprätta en önskad skrivplats, där det finns möjlig-
het att breda ut sig och äta lunch. Här kan ljudnivån, kostnader och vilka 
andra personer som ges tillträde kontrolleras. Hemmet utgör i det avseendet 
en bekväm, trygg och kontrollerad skrivplats. Däremot framträder en ut-
maning som berör den inre kontrollen eftersom gränserna mellan privatliv 
och studieliv lätt suddas ut i hemmet. Det kan således bli svårt att skapa 
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tidrum för skrivande. Distraktioner i hemmet kan kräva så pass mycket di-
sciplin av studenterna att de hellre åker iväg för att arbeta någon annan-
stans, med andra. Struktur och rutin framträder som viktiga faktorer för att 
uppnå en inre kontroll i skrivandet. I hemmet tycks sådana ramar svåra att 
upprätthålla för vissa. Genom att åka iväg kan studenterna på olika sätt 
rama in den inre drivkraften. Denna inramning kan underlättas genom ett 
schemaläggande med andra. Istället förlorar skribenterna utanför hemmet, 
i varierande grad, kontrollen över den yttre, omgivande miljön.  

Den akademiska domänen innebär för skribenten en viss kontroll över 
skrivplatsen. Campus utgör så att säga det egna elementet. Skrivplatserna 
är designade för digitala och akademiska literacypraktiker, vilket bland an-
nat innebär att det alltid finns tillgång till eluttag och nätverk. Rätten att, 
som student ta plats här framstår som betydelsefull. Det skapar en trygghet, 
till skillnad från på kaféet där tillträdet inte är lika självklart och dessutom 
är ekonomiskt villkorat. På högskolan är grupprummen efterfrågade, ef-
tersom de möjliggör en mer uttalad kontroll över och inramning av såväl 
tid som plats. Studenterna kan stänga en dörr om sig och därmed utesluta 
möjliga störande moment och andra personer. De får också utrymme att 
utforma skrivplatsen och skrivtiden så som de önskar och kan därmed upp-
rätta tidrum för skrivande.  

I offentliga domäner utanför campus är det svårare att ha kontroll men 
här kan det istället finnas andra fördelar. Såväl kaféer som folkbibliotek 
utgör i de flesta fall tillgängliga platser. På folkbiblioteket finns skrivplatser 
som är inriktade mot en viss typ av (studie)aktivitet, även om det inte är 
lika självklart som i en akademisk domän. Det kännas lyxigt att vara på 
kaféet och man får ofta rum att sitta tillsammans. Skrivplatserna, såväl i 
semiakademiska som kommersiella domäner, leder dock till minskad kon-
troll över den yttre miljön vilket kan skapa frustration. Det är vanligen 
andra personer (och deras aktiviteter) i omgivningen som stör i arbetet. De 
kan tala för högt (eller för tyst), de kan vara lediga och distraherande glada 
eller så kan de ägna sig åt sin syjunta. Kaféet sticker ut som den plats där 
studenterna upplever minst kontroll. Man kan få sitta vid ett rangligt bord 
där det kan vara mörkt och stimmigt och där det kanske varken finns nät-
verk, eluttag eller toalett. Studenter etableras således skrivplatser utifrån 
olika logiker och preferenser (jfr Prior & Shipka 2003). I resultatet fram-
träder hur studenterna, liksom i Gourlay och Olivers studie, anpassar och 
gör platsen till sin egen, i enlighet med sina egna önskemål och krav utifrån 
den uppgift de ska genomföra (2018 s. 102). Studenterna har inte en given 



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

225 
  
 

skrivplats utan många möjliga (jfr Mauk, 2003). I mitt resultat betonar vis-
serligen vissa studenter att friheten och variationen är viktig. Övergripande 
handlar dock resonemangen om att hitta en plats och om svårigheterna det 
kan medföra.  

Frågor om plats och rum inom högre utbildning får alltmer uppmärk-
samhet inom såväl policy87 som forskning (t.ex. Ellis & Goodyear, 2016; 
Gourlay & Oliver, 2018; Harrisson & Hutton, 2013; Leijon, 2016; Lun-
dahl m.fl., 2017; Temple, 2014; Temple & Filippakou, 2007). Gourlay och 
Oliver (2018 s. 102) hävdar i relation till detta tämligen nyväckta intresse 
att man i nyare studiemiljöer på universitet och högskolor tenderar att lyfta 
fram öppna gemensamma ytor som möjliggör en viss typ av interaktion. 
Här menar de, premieras den aktiva studenten som arbetar i grupp i öppna 
studiemiljöer, på bekostnad av de mer traditionella tysta skrivplatserna, el-
ler fysiska rum som går att avgränsa. I samma studie visar Gourlay och 
Oliver att studenten i policydokument och i förhållande till plats specifikt 
porträtteras som konsumenter eller kunder, samtidigt som de också är ut-
satta för universitetets makt, där omgivningen ska vara auktoritativ och 
inge respekt (2018 s. 99–100). Deras resonemang gäller visserligen för ett 
brittiskt (policy)sammanhang, men det finns inget som säger att dessa resul-
tat inte är relevanta här. I avhandlingens resultat betonas möjligheterna för 
studenter att kunna kontrollera miljön, vilket kan göras genom något så 
enkelt som att kunna stänga en dörr om sig. Studien baseras visserligen på 
ett litet antal studenters uppsatsarbete men befogar ändå en diskussion om 
vilka skrivplatser som universitet ger tillträde till, hur studenterna ser på 
dessa platser samt hur de använder och positioneras i dem. Dessutom är det 
viktigt att i forskning synliggöra studenters skrivplatser utanför campus.  
  

                                                      
87 Till exempel The UK Higher Education Learning Space Toolkit (Ferrell, 2016) 
och rapporten Framtidens lärandemiljöer (Sveriges universitets- och högskoleför-
bund, 2016).  
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10 Sammanfattning och diskussion 
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag avhandlingens huvudresultat 
och diskuterar dess bidrag till skrivforskningsfältet. Jag inleder med att i 
avsnitt 10.1 presentera kortfattade svar på de frågor som ställts inlednings-
vis i avhandlingen. Därefter diskuteras i avsnitt 10.2 och 10.3 avhandling-
ens kunskapsbidrag i relation till forskning om akademiskt skrivande och 
skrivprocessforskning. Vidare redogörs för avhandlingens didaktiska och 
metodologiska bidrag i avsnitt 10.4 och 10.5. I avsnitt 10.5 avhandlas också 
metodens begränsningar. Kapitlet avslutas med en diskussion om möjlig 
framtida forskning i avsnitt 10.6.  

10.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Avhandlingen utgår från tre forskningsfrågor. När jag tar mig an dessa frå-
gor återkommer jag till att studenternas skrivande kan sägas utgöra hop-
samlingar, det vill säga att skrivandet möjliggörs genom nätverk av männi-
skor, saker, platser och teknologier. Jag framhåller också att textarbetet är 
kurerande, det vill säga att det handlar om att samla in, värdera, välja och 
sammanfoga ett (text)innehåll och utifrån det skapa något nytt.  

Den första frågan berör hur studenter arbetar med text, vilka textstrate-
gier och skrivteknologier de använder samt vilken funktion deras olika tex-
ter har i processen. Frågan besvaras i kapitel 6 och 7. I dessa kapitel presen-
teras studenternas textarbete i termer av att vara omfattande eller produkt-
inriktat. I textarbetet urskiljs också särskiljande respektive sammanhållna 
textstrategier (i ett omfattande textarbete) samt genomgående eller uppskju-
tande textstrategier (i ett produktinriktat textarbete). De olika textstrategi-
erna relaterar nära till hur studenterna arbetar med olika skrivteknologier 
under processen. I ett mer omfattande textarbete, särskilt med en särskil-
jande textstrategi, ges fler skrivteknologier, såväl digitala som analoga, ut-
rymme i arbetet. Därmed tillåts dessa agera på olika sätt i skrivandet, vilket 
jag i avhandlingen talar om som ett distribuerat aktörskap.  

Vidare konstaterar jag att de texter som studenterna har skrivit och delat 
under arbetet har olika funktioner. En del av dessa texter är skrivna för att 
direkt utgöra själva uppsatsen (måltext). Men många texter fungerar istället 
som stöd under arbetet och för att bearbeta olika moment i uppsatsproces-
sen. Texterna skrivs alltså inte för att direkt ingå i den slutliga textproduk-
ten. Istället skrivs de för att bearbeta litteratur, för att hantera empiri, för 
att genomföra analys eller för att monitorera arbetet. Det kurerande skri-
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vande som studenterna ägnar sig åt kännetecknas inte enbart av att de skri-
ver olika typer av texter. Dessa texter är även utspridda i tid. Olika moment, 
som att hantera empiri och litteratur, kommer tidigare i processen än ana-
lysen, och att skriva ut för att korrekturläsa hör till slutet. 

Sammanfattningsvis skriver studenterna med ett omfattande textarbete 
mycket text med många varierade funktioner. De ger olika skrivteknologier 
utrymme att inverka på skrivandet. Studenter med ett mer produktinriktat 
arbete uppvisar inte en lika stor variation. Alla studenter ska i slutändan 
skriva klart en slutprodukt, en godkänd uppsats. Men jag menar att de mest 
avancerade skribenterna riktar in sig mot produkten parallellt med att 
skriva stödtext och mer i slutet av processen. Det framstår i resultatet som 
att de studenter som redan från början koncentrerar sig på produkten 
(måltexten) i fler fall får svårare att hantera de olika momenten i uppsats-
processen. Å andra sidan finns det studenter som i så hög utsträckning ägnar 
sig åt ett meningsskapande skrivande i stödtexter att de inte tar sig an 
måltexten i tid.  

Fråga 2 handlar om hur olika skrivteknologier öppnar möjligheter och 
utgör utmaningar för ett kurerande skrivande under uppsatsprocessen. Frå-
gan besvaras i kapitel 8, där jag tar mig an studenternas arbete på skärm 
respektive på papper. Den digitala teknologin innebär att texter kan sam-
manföras, kopieras och återskapas på nya sätt. Detta är förstås centralt för 
en omfattande process som kännetecknas av hopsamling och ett i hög grad 
kurerande skrivande. Men analysen visar också att arbetet på skärm inne-
bär vissa svårigheter när det kommer till att hantera omfattande texter, vil-
ket alla studenter som skriver en uppsats behöver göra. En sådan svårighet 
rör möjligheten att skapa överblick över och textkänsla för en text. Det 
hanteras av studenterna på olika sätt genom texthandlingar inom och mel-
lan digitala dokument, såsom att bläddra, att färgmarkera, att textflytta el-
ler att arbeta i parallella fönster. Särskilt behöver sådana texthandlingar 
mobiliseras av studenter med ett omfattande textarbete och med ett i hög 
utsträckning rekursivt skrivande.  

En texthandling som syftar till att skapa överblick och känsla för ett di-
gitalt dokument är att studenten skriver ut en digital text, eller skriver för 
hand. Pappret kan sägas komplettera det digitala skrivandet genom att fun-
gera som en yta som kan flyttas runt i det fysiska rummet. Denna texthand-
ling kan därmed hjälpa studenten att skapa överblick genom att hen kan gå 
utanför den bärbara datorns lilla gränssnitt. Det analoga skrivandet har 
dessutom en plats för vissa studenter i det som de uppfattar som den kanske 
svåraste delen av processen, analysen. Det tycks som att det rör sig om en 
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känsla av att det analoga så att säga blir mer ”eget”. Flera av studenterna 
visar att handskriften också bidrar i processen att rekontextualisera tidigare 
forskning. Sammanfattningsvis mobiliserar studenterna olika skrivteknolo-
gier och genomför genom dem olika texthandlingar, som kan öppna upp 
för ett kurerande textarbete på skilda sätt. 

Fråga 3 handlar om hur skribenterna etablerar skrivplatser och vilken 
betydelse skrivplatserna har för uppsatsprocessens genomförande. Dessa 
frågor besvaras i kapitel 9. Här riktas fokus mot hur skrivplatser etableras 
i olika sociala domäner. Jag urskiljer också skrivlandskap, dvs. hur skriben-
ten rör sig mellan olika platser och att skrivandet är kronotopiskt laminerat. 
Det innebär att skrivprocesserna formas genom att olika aktiviteter, tider 
och platser flätas in i arbetet med uppsatsen, och att det får betydelse för 
skrivprocesserna (jfr Prior & Shipka, 2003; Randahl 2014 s. 47). I resultatet 
framkommer att de mest framträdande skrivplatserna är de som upprättas 
i hemmet, en privat domän, eller på campus, en akademisk domän. Vissa 
av studenterna rör sig mellan ett stort antal skrivplatser i olika sociala do-
mäner. Deras skrivlandskap beskriver jag som utvidgade. Andras skriv-
landskap är mer avgränsade. Men alla studenter behöver dagligen förhålla 
sig till frågan om plats. Hemmet utgör en trygg miljö, men kan innebära 
distraktioner och försvåra interaktionen med andra. Nästan alla skriben-
terna i studien upprättar någon gång, vissa i betydligt högre utsträckning än 
andra, skrivplatser utanför hemmet. Det kan handla om att de vill avgränsa 
skrivplatsen och skrivtiden från det egna privatlivet, eller om att de vill upp-
rätta skrivplatser tillsammans med andra personer. Campus utgör en själv-
klar plats för studenternas skrivande. Domänen implicerar studier och här 
finns resurser som bibliotek och nätverk, vilka krävs i uppsatsskrivandet.  

Det är dock inte lika lätt på campus att få kontroll över den omgivande 
miljön som i hemmet och det är inte heller givet att det finns tillgängliga 
skrivplatser där. Ibland rör sig studenterna därför till andra platser, i andra 
domäner. De etablerar skrivplatser på folkbibliotek och på kaféer, vilka är 
platser som förefaller mer okontrollerbara och dessutom villkorade på olika 
sätt. För studenterna tycks inte valet av plats enbart handla om att upprätta 
en viss skrivplats, utan också om att skapa tid för skrivande. I hemmet är 
det svårt att avgränsa studietid från fritid, vilket leder till att flera studenter 
försöker upprätta denna avgränsning, ibland genom regelrätta scheman, på 
andra platser. Skrivandets rumsliga utformning handlar i det avseendet 
snarast om att skapa tidrum för skrivande (jfr Lundahl mfl., 2017), vilket 
inte förefaller vara helt enkelt.  



SOFIA HORT Skrivprocesser på högskolan 
 

229 
  
 

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att skrivandet kan präglas av 
mer utvidgade eller av mer avgränsade hopsamlingar av text, människor, 
saker, ting och platser. Särskilt vill jag i relation till det påtala två skriben-
ters olika skrivprocesser. Eli genomför ett omfattande textarbete, använder 
olika skrivteknologier och ordbehandlingsprogram samt rör sig mellan 
olika skrivplatser i ett utvidgat skrivlandskap, i vilka han arbetar både en-
skilt och tillsammans med andra. Hans skrivande sker på detta sätt genom 
omfattande hopsamlingar. I jämförelse med detta ter sig Ignazios skrivande 
annorlunda. Han har ett produktinriktat tänkande, åtminstone i det digitala 
skrivandet, använder enstaka skrivteknologier på bestämda sätt och arbetar 
i mer avgränsade skrivlandskap där han vill utestänga interaktion. Hans 
skrivande sker genom en snävare hopsamling.  

Det behöver inte vara så att produkttänkande alltid hänger samman med 
att man mobiliserar ett fåtal skrivteknologier, eller upprättar mer avgrän-
sade skrivlandskap, men i Ignazios fall förefaller det ändå finnas ett visst 
samband. Studenter med ett snävt produkttänkande kan därför behöva 
öppna upp för nya textstrategier och utvidgade hopsamlingar för ett mer 
framgångsrikt kurerande akademiskt textarbete. De studenter som har ett 
produkttänkande rakt igenom processen och vars textarbete är menings-
skapande i lägre grad kan få problem med att hantera det akademiska skri-
vande som är förväntat av dem. Samtidigt kan textarbetet inte bara vara 
meningsskapande, eftersom uppsatsskrivandet också går ut på att leverera 
en produkt. Studien visar sammantaget att ett meningsskapande textarbete 
behöver förenas med ett produkttänkande, där slutfasen – i mindre grad än 
de inledande delarna av processen – går ut på att färdigställa själva uppsat-
sen. Ett kurerande skrivande handlar om att arbeta meningsskapande, om 
att sammanfoga och relatera olika textinnehåll till varandra och ur det 
skapa något nytt. Detta arbete ska i slutändan presenteras för den tänkta 
läsaren, det vill säga vara produktorienterat.  

Att studenten är en central aktör – det är ju hen som skriver uppsatsen – 
är självklart. Men ett viktigt resultat i avhandlingen är att skribenten inte är 
den enda aktören, utan att aktörskapet är distribuerat, om än inte symmet-
riskt fördelat. Studien visar att skribenten har en överordnad roll som den 
aktör som lyfter in, väljer och styr i de flesta skeenden. När studenterna 
medvetet tar in andra aktörer i skrivandet, kommer de att agera och inverka 
på skrivandet.  I Elis textstrategi synliggörs hur olika ordbehandlingspro-
gram på flera skärmar möjliggör olika sorters tankar, skilda perspektiv och 
sätt att arbeta, precis som Sanna och Sally upplever när de skriver digitalt 
eller skriver för hand med papper och penna.  
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10.2 Det akademiska skrivandet 
Avhandlingen ansluter till forskningsfältet Academic Literacies (ACLITS) 
och studerar skrivande i relation till de förutsättningar som råder för den 
akademiska genren. Blåsjö (2004) betonar att studenters vägar in i den aka-
demiska textvärlden inte bör ses som generella, utan som komplexa, dyna-
miska, nyanserade och situerade (se också t.ex. Prior, 1998). I denna studie 
visar jag hur sådana vägar in i den akademiska textvärlden rent konkret kan 
se ut. Akademiskt skrivande är ett omfattande forskningsfält. Det finns 
många studier av detta skrivande och uppsatshandledningsböcker och ini-
tiativ (språkverkstäder utgör ett sådant) som syftar till att ge råd och hjälp 
till studenter i uppsatsarbetet. Det är dock få studier, handledningsböcker 
eller andra initiativ som har fokuserat på hur studenters, eller akademikers 
för den delen, dagliga skrivande sker. Därmed är det inte helt klarlagt vad 
studenternas komplexa, dynamiska, nyanserade och situerade vägar in i den 
akademiska textvärlden i praktiken innebär.  

I projektet Kampen om texten (Erixon & Josephson, 2017) tas ett brett 
grepp om det skrivande som sker inom lärarutbildningar i Sverige och 
Norge, framför allt kopplat till examensarbetet. Studien bidrar med viktiga 
resultat utifrån ett rikt intervju- och textmaterial. Studenternas specifika ar-
bete med text och de dagliga platser och praktiker där dessa texter blir till 
står dock inte i fokus. I relation till Kampen om texten utgör denna under-
sökning ett viktigt komplement. Jag visar hur uppsatsarbetet handlar om 
skrivande av text i en utdragen process. Genom att studera denna process 
har jag kunnat konstatera att studenterna möter delvis olika utmaningar i 
sitt akademiska skrivande beroende på hur deras undersökningar utformas 
och vilken slags empiri de utgår ifrån. Detta påverkar i sin tur själva ana-
lysuppgiften. Resultaten visar att många studenter uppfattar just analysen 
som ett särskilt besvärligt moment. Den är heller inte så framträdande i de 
texter som de skriver. Det finns ändå några exempel på hur analysarbete 
kan ske genom text och hur skribenterna, på varierade sätt, upprättar relat-
ioner mellan empiri, tidigare forskning och den egna uppsatsens syfte och 
frågor genom att skriva texter i olika skrivteknologier. I detta akademiska 
arbete får skrivteknologin i sig en central roll, vilken jag menar bör synlig-
göras i såväl forskning om skrivande som i skrivundervisning.  

En studie som mer specifikt betonar texternas funktion i studentskrivan-
det på högskolan är Erikssons avhandling (2014). Hon studerar särskilt 
handledningen och menar att olika utkast av en text kan utgöra resurser för 
att situera den specifika fråga som texten avser behandla. Hon visar hur 
olika utkast i handledningssituationen ger tillträdespunkter (”access 
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points”) genom vilka studenter kan engagera sig i kunskapstraditioner 
(2014 s. 82). Medan hennes studie visar hur textutkast på detta sätt funge-
rar som resurser i handledning, visar denna studie hur utkast och andra 
texter kan fungera som tillträdespunkter i studentens eget arbete. På så sätt 
kan texterna föra arbetet framåt. Resonemanget överensstämmer med Pri-
ors (2006) syn på texter som artefakter i aktivitet, och Ledins (2013) syn på 
skrivandet som sätt att tänka, handla och skapa mening i relation till ett 
visst innehåll.  

Eriksson (2014 s. 92) redogör vidare för hur studenter förväntas arbeta 
med redan befintlig kunskap i en process av rekontextualisering. Hon me-
nar att studenter behöver positionera sitt studium i relation till tidigare 
forskning. Denna positionering talar Blåsjö (2004) och även Ask (2007) om 
i termer av alteritet, det vill säga som ett uttryck för motsättning, presumtiv 
konflikt och ifrågasättande. Alteritet är något som är förväntat i studenters 
uppsatstexter. Frånvaron av alteritet, betonar Ask, gör studenttexterna mer 
utpräglat kunskapsredovisande (t.ex. 2007 s. 124). I denna studie har jag 
visat hur skribenterna förhåller sig till och bearbetar litteratur genom text 
och hur de därigenom positionerar sig gentemot tidigare forskning. Studen-
ten upprättar genom sitt rekontextualiserande skrivande relationer mellan 
tidigare kunskap och det egna projektet. Därmed möjliggörs olika posit-
ioner i förhållande till tidigare forskning, exempelvis genom explicit fram-
skrivna dialoger med andra texter. Skrivandet blir ett sätt att synliggöra, 
bearbeta och resonera om de egna ställningstagandena i relation till andra 
texter. Genom ett sådant rekontextualiserande skrivande kan den, för det 
akademiska skrivandet betydelsefulla alteriteten, skrivas fram under upp-
satsprocessen.   

Internationellt har jag framför allt tagit avstamp i forskning om akade-
miskt skrivande som primärt betonar ett sociomateriellt perspektiv. 
Gourlay och Oliver (t.ex. 2018), såväl som Rule (2013, 2018) och Prior 
(1998), har skrivit flera viktiga bidrag. Dessa studier utgörs, liksom min, av 
fallstudier med betoning på hur skrivande går till, genom vilka aktörer och 
på vilka platser. De har använt liknande datainsamlingsmetoder som mina. 
Till skrivforskningsfältet bidrar de med teoretiska insikter och empiriska 
exempel på hur studenter engagerar sig i digital teknik (Bhatt, 2014; 
Gourlay & Oliver, 2018) och hur akademiska skribenter formas av den om-
givande miljön (Prior & Shipka, 2003; Rule, 2018). Det som framför allt 
påpekas i dessa studier är att skrivandet inom utbildning bör studeras och 
uppmärksammas på mer varierade sätt, där aspekter av materialitet, plats 
och kropp utgör viktiga inslag. I relation till dessa fallstudier är denna 
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undersökning tydligare förankrad i empiri. Jag har i studien granskat skriv-
processer i sin helhet och redogjort för hur aspekter av materialitet, rum och 
kropp genomgående påverkat processerna. Däremot riktar jag i studien 
mindre fokus mot den institutionella inramningen. Denna är istället fram-
trädande i studier av exempelvis Arneback och Blåsjö (2017) och det är en 
aspekt som kan behöva vägas in tydligare i framtida forskning om studen-
ters skrivprocesser. 

Ett viktigt resultat i avhandlingen är de olika skrivteknologiernas inver-
kan på och roll i skrivandet. Det digitala är en viktig utgångspunkt i socio-
materiella studier (Bhatt, 2014; Gourlay, 2019; Gourlay & Oliver, 2018) 
men också i andra framväxande forskningsfält som ”digital writing rese-
arch” (t.ex. McKee & Devoss, 2007). Bhatt (2014) visar hur digitala materi-
aliteter innebär att literacypraktiker lättare kan sträcka sig utanför klass-
rummet. Han menar, och det är också vad denna studie visar, att det är 
betydelsefullt att studenter på ett produktivt sätt hanterar sociomateriella 
hopsamlingar för att lyckas med sin skrivuppgift (2014 s. 232). Bhatts stu-
die utgör, i linje med den som presenteras här, en undersökning av skriv-
processer men det skrivande han studerar sker enbart i klassrum. I den be-
märkelsen undersöks inte självständigt skrivande på varierade platser.  

Jag har i avhandlingen visat hur olika skrivteknologier mobiliseras och 
hur dessa, när de tar plats i en hopsamling, möjliggör olika sätt att skriva 
och tänka. Även om denna studie inte ensam kan besvara frågan om hur 
skrivteknologier inverkar på skrivandet kan resultaten ge vissa sådana indi-
kationer. Den digitala teknologin påverkar i alla avseenden hur såväl upp-
satsskrivande som forskning går till. Det digitala skrivandet är ofta styrt och 
riktat på specifika sätt. Det sker ofta inom ramen för enskilda mjukvaru-
program, som Word, vilka är skapade utifrån vissa tankar om skrivande (jfr 
Bray, 2013; Ching, 2018). Det är också i Word, eller Word-liknande pro-
gram som Google Docs, som det mesta av studenternas uppsatsskrivande 
sker. Men det analoga arbetet med papperstexter är också en viktig del av 
de studerade skrivprocesserna. Det analoga och digitala är i det avseendet 
sammanflätade praktiker, vilka mobiliseras på mer varierade sätt i ett om-
fattande textarbete, särskilt om studenten har en särskiljande textstrategi. 
Utnyttjandet av olika ordbehandlingsprogram och papperstexter tycks möj-
liggöra skilda sätt att skriva och se på saker. Det förefaller också som om 
behovet av olika skrivteknologier varierar i relation till olika moment i ar-
betet. Några studenter skriver gärna för hand när de ska analysera, eller 
bearbeta litteratur, och så att säga kommer nära sina egna tankar. Att mo-
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bilisera skrivteknologier på mer ensartade sätt kan leda till att det blir svå-
rare att röra sig och skapa relationer mellan alla de omfattande texter som 
skribenten behöver förhålla sig till som en del av uppsatsarbetet. Det tycks 
också vara tydligare förknippat med ett produktorienterat synsätt. 

10.3 Skrivprocesser 
I det här avsnittet redogör jag för avhandlingens bidrag till skrivprocess-
forskningen. Här vill jag betona en distinktion mellan skrivprocessforskning 
som tar sin utgångspunkt i kognitiva teorier och den skrivprocessforskning 
som har ett mer sociomateriellt anslag. Med det senare anslaget följer en 
distansering från metoder där sociomateriella aspekter inte kommer till ut-
tryck, som i tänka högt-protokoll. Rules (2013) och Bhatts (2014) studier 
är viktiga bidrag till detta synsätt. De är dock i stor utsträckning teoretiska 
i sitt anslag. Rule resonerar visserligen utifrån en rad empiriska exempel om 
hur skrivandet för akademiker blir till i olika rum men hon gör ingen mer 
systematiserad analys. Exemplen används snarare som argument för att den 
här typen av forskning är betydelsefull. Här fyller denna avhandling en tyd-
lig forskningslucka.  

Randahls avhandling (2014) har varit en inspirationskälla för denna stu-
die. I den studeras gymnasieelevers skrivprocesser. Randahl betonar att 
skrivprocesserna är individuella och strategiska. Det är ett resultat som 
också framkommer i den här avhandlingen. Men det finns också viktiga 
skillnader mellan studierna. Jag studerar omfattande och långa skrivproces-
ser, medan Randahl studerar flera kortare, dessutom inom ungdomsskolan. 
Det finns ändå, som jag redan nämnt, vissa liknande resultat. Randahl be-
tonar särskilt hemmet som skolskrivandets kontext och hon visar att sam-
spel med andra personer och olika digitala medier utgör viktiga inslag i 
skrivprocesserna. På liknande sätt framträder interaktion och materialitet 
som viktiga aspekter av skrivandet på olika platser för studenterna som del-
tagit i denna studie.  

De skrivprocesser jag studerat varierar över tid. Sally arbetar med att 
skapa mening om sitt uppsatsämne i handskrivna anteckningar och i sitt 
måldokument. I måldokumentet klipper och klistrar hon, markerar text 
med färg, och resonerar med sig själv om litteratur och analys. Hennes be-
arbetning av innehållet sker sammanhållet i ett måldokument som under 
processen, i varierande grad, och inte alls på slutet, har karaktär av stödtext. 
Parallelliteten mellan det meningsskapande skrivandet och det produktori-
enterade skrivandet är inte lika tydligt hos Sally som i Elis särskiljande text-
strategi men den finns ändå där. Karolin och Petra arbetar genomgående 
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med sitt måldokument. De skriver ibland listor, analogt och digitalt, men 
tycks utöver det skriva sin uppsats utan särskilt många andra texter som 
stöd. Det skiljer dem från Sanna, som genomgående ”tänker” både analogt 
och digitalt och som misslyckas med att i slutet rikta in sig mot slutproduk-
ten. Såväl Benji som Daniel arbetar istället tydligare med att från början 
bocka av del för del: de läser, antecknar lite eller inte alls, skriver om tidi-
gare forskning, samlar empiri och/eller genomför analysen, skriver resultat 
och avslutar med diskussion och korrekturläsning. Detta arbete sker ge-
nomgående, är tydligt strukturerat och schemalagt och är konsekvent och 
tydligt inriktat mot uppsatsprodukten.  

Skrivprocesserna som studeras är inte vilka som helst. De förhåller sig 
tydligt till det akademiska arbetet som är förväntat. De är också svåra att 
ta sig an. Inte bara ska studenten känna till vilken typ av textarbete som är 
förväntat och hur det sedan ska skrivas som en produkt, utan studenterna 
behöver också planera arbetet över ganska lång tid. På tio veckor ska ett 
material (självständigt) samlas in och bearbetas, litteratur ska läsas och 
kopplas till frågan, en analys ska genomföras och presenteras. Resultatet i 
avhandlingen visar att det fordrar mycket av studenten. Ett framgångsrikt 
uppsatsskrivande kan kräva väl utarbetade textstrategier. Avhandlingen bi-
drar med att synliggöra dessa strategier och därmed hur studenternas skriv-
processer tar form.    

10.4 Didaktiska reflektioner 
Jag har i avhandlingen inte specifikt studerat didaktik, det vill säga relat-
ionen mellan läraren, studenten och innehållet. Resultaten har dock didak-
tisk relevans, särskilt i relation till antagandet att undervisning inom högre 
utbildning generellt inte fokuserar frågan om vad akademiska skrivproces-
ser egentligen innebär. 

För det första är det utifrån ett didaktiskt perspektiv viktigt att i under-
visning, uppmuntra till reflektion och diskussion om hur och varför olika 
teknologier mobiliseras, eller kan mobiliseras, i det egna skrivandet. Sådan 
metareflektion om skrivteknologins betydelse är antagligen frånvarande i 
de flesta undervisningssammanhang. De akademiska digitala skrivproces-
serna kan i det avseendet beskrivas som black boxade (jfr Gourlay, Hamil-
ton & Lea 2014). Det ska ses i ljuset av att (det digitala) skrivandet inom 
(högre) utbildning spelar en avgörande roll för studieframgång och att stu-
denter kanske inte är så duktiga på att använda olika digitala skrivteknolo-
gier som utbildningsinstitutionen möjligen förutsätter. Föregivettaganden 
om att studenter behärskar all digital teknik kan härledas till tankegångar 
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om de så kallade nätets infödda. De förväntas behärska all form av digital 
teknik, utan undervisning, åtminstone inte inom ramen för (den högre) ut-
bildningen. Synsättet är dock skarpt ifrågasatt. Digital kompetens kan vari-
era stort inom gruppen (vilken idag motsvarar flera generationer), och den 
digitala kunskapen kan vara mycket ytlig (t.ex. Jones 2013; Thomas, 2011). 
För ett akademiskt skrivande är det också en specifik digital kompetens, 
kopplat till ett visst skrivande, som krävs. En gissning är att denna digitala 
kompetens inte är jämlikt fördelad inom studentgruppen, även om de digi-
tala klyftorna minskar i Sverige överlag (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). 

I avhandlingen visar jag vilken roll skrivteknologin kan ha i uppsatsskri-
vandet, samt hur och varför den används som svar på olika utmaningar. 
Studien ger dock inga generella svar om hur skrivteknologier bör användas 
av individuella skribenter för att de ska lyckas med sitt skrivande. Däremot 
argumenterar jag, utifrån resultaten, för att utbildningen bör öppna upp för 
att se och behandla skrivteknologier som viktiga, men inte neutrala, aktörer 
i lärandeprocesser. När det gäller studentskrivandet behövs det också att 
man bringar klarhet i vilken övergripande funktion som studenttexten, eller 
skrivandet av den, är tänkt att ha. I det resonemanget bör skrivteknologier-
nas inverkan och föränderliga roll diskuteras. 

För det andra, och i relation till ovanstående resonemang, vill jag betona 
studenternas textstrategier och betydelsen av att lyfta fram dessa strategier 
som en del av ett undervisningsinnehåll. Det kan handla om att synliggöra 
vad en rekontextualiseringsprocess kan innebära och hur en sådan kan skri-
vas som text. Det kan också handla om hur skribenten rent konkret kan gå 
till väga för att hantera en omfattande mängd text. I detta arbete kan skri-
benterna uppmärksammas på att de genom skrivande kan ta sig an en text, 
ett källmaterial, eller en empiri, och hur de kan göra det. På så sätt konkre-
tiseras och synliggörs hur forskning kan bli till som text. Det skulle kunna 
innebära ett undervisningsinnehåll som behandlar olika textstrategier för 
att hantera uppsatsens innehåll, som tidigare forskning, empiri och analys.  

Det är, för den sakens skull, inte givet att man kommer fram till saker 
genom vissa strategier. Det är just synliggörandet av att det finns olika sätt 
att arbeta med text på som ses som betydelsefullt. Ett osynliggörande av hur 
detta skrivande går till kan istället leda till föreställningar om att uppsatsen 
är något som skrivs fram lite upp och ner, linjärt och med produktfokus. 
Det kan vara en föreställning som hänger ihop med ett tydligt betyg och 
bedömningsfokus i såväl ungdomsskolan som inom högre utbildning. I av-
handlingen visar jag att produkttänk inte behöver dominera hela skrivpro-
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cesser. Det innebär att textarbetet växlar över tid. För att skriva en bra text-
produkt är det rimligt att arbeta i högre grad kurerande under stora delar 
av processen men också att rikta in arbetet mot produkten parallellt och 
framför allt under den senare delen av skrivandet.  

För det tredje visar resultatet att kännedom om vad uppsatsskrivande kan 
innebära är betydelsefullt för några av de studenter som deltar i studien. Det 
kan handla om att skriva PM-text eller att skriva uppsats i två omgångar. 
Några av studenterna tycks alltså ha nytta av att veta hur processen ser ut. 
Studenterna som skriver PM betonar det inte nämnvärt. Däremot poängte-
rar Ignazio att han inte har genomfört denna uppgift. Han resonerar om att 
det försvårat för honom, eftersom han inte har varit förberedd på det arbete 
som uppsatsskrivandet har krävt av honom. Det kan vara en orsak till att 
det tar det längre tid för honom att komma igång med det digitala skrivan-
det. För de studenter som följs under sin andra uppsatsprocess blir det fak-
tum att de redan skrivit en uppsats tydligt. Det gäller Sally och Daniel men 
också Sanna88. De använder alla i någon mån sina erfarenheter från den 
första uppsatsen för att strukturera och effektivisera den andra uppsatspro-
cessen. För Daniel handlar det om att ett kurerande arbete redan skett under 
den tidigare uppsatskursen. Han ”plaskar i kända farvatten”. Därmed kan 
han styra sin uppsatsprocess i förhållande till tid. Sally vill istället distansera 
sig under den andra uppsatskursen, bli mer strukturerad och avgränsa plats 
och tid från privatlivet. Utifrån ett didaktiskt perspektiv är det viktigt att 
vara förberedd på den skrivprocess som en uppsats innefattar.   

Slutligen visar avhandlingens resultat att skrivplatsen har stor betydelse 
för studenterna. Att hitta en skrivplats framhålls i det sammanhanget som 
viktigt. Skrivplatsen utgör därmed en angelägen didaktisk fråga, som bör 
lyftas tydligare i det högskoledidaktiska samtalet (jfr Andersson, 2012). För 
högskolorna kan det vara ett svårhanterligt ärende i relation till det ökande 
antalet studenter vid högskolorna. För studenten, å sin sida, innebär frågan 
om var en utmaning som kan behöva hanteras varje dag och vid varje nytt 
skrivtillfälle. Studenter har i det självständiga arbetet inte en given rutin, en 
given struktur och framför allt ingen given skrivplats. I det avseendet hand-
lar det om att strukturera såväl tid som plats, vilket inte alltid är en enkel 
sak. I relation till dessa resultat bör högskolorna fundera kring hur man ger 
studenter tillträde till skrivplatser och vilka skrivplatser det är man ger till-
träde till.  

88 Sanna deltar inte under sin andra process men däremot genomför hon sin intervju 
under tidpunkten inför skrivandet av den andra uppsatsen. 
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Sammanfattningsvis är avhandlingens resultat betydelsefulla att disku-
tera utifrån ett didaktiskt perspektiv. Resultaten pekar också på att högsko-
lor kan ge studenter bättre förutsättningar att genomföra uppsatsen, inte 
enbart genom att undervisa i akademiska skrivprocesser, utan också genom 
att tillhandhålla skrivteknologier och funktionella skrivplatser. 

10.5 Metodreflektion 
Avhandlingen bidrar med metodologiska insikter. Metoden som presenteras 
i avhandlingen är till stor del explorativ till sin karaktär. Därför är det vik-
tigt att diskutera vad metoden kan bidra med i skrivforskningsfältet. Det är 
i det sammanhanget också viktigt att diskutera metodens begränsningar. 
Nedan presenteras inledningsvis metodens bidrag i avsnitt 10.5.1, följt av 
metodens begränsningar i avsnitt 10.5.2.  

10.5.1 Metodens bidrag 
Genom MTPL-metoden (Mobil teknik och processloggar) kan flera av de 
utmaningar som skrivprocessforskningen står inför hanteras. Framför allt 
ger metoden möjlighet att skapa och dela multimodalt material om skri-
vande. I detta material inkluderas empiri om skrivprocesser som tidigare till 
stor del varit outforskade i ett nationellt, såväl som ett internationellt skriv-
forskningssammanhang. Metoden möjliggör också att olika datatyper sam-
las in och kan trianguleras i analysen av ett fenomen. Gourlay och Oliver 
(t.ex. 2016a s. 297) argumenterar för att kombinationen av olika in-
samlingsmetoder och material på detta sätt ger en mer komplett och nyan-
serad bild av skrivprocessen. Möjligheten att kombinera olika datatyper ses 
som centralt för att kunna studera skrivande utifrån ett sociomateriellt per-
spektiv. I studien som presenterats i avhandlingen har en sådan kombinat-
ion varit bärande i analysen och för de resultat som presenterats. Genom 
metoden möjliggörs på detta sätt studiet av skrivande utifrån en bred defi-
nition. Därmed inkluderas flera aspekter av skrivprocessen, som var den 
sker, och hur den sker i samspel med andra människor och materialiteter. 
Empirin skapas dessutom under en pågående process, på plats och av del-
tagarna själva. Min poäng är att materialet insamlat med MTPL-metoden 
bättre visar på hur skrivandet blir till än det material som samlas in med 
andra snävare metoder.  

Tidigare studier av skrivprocesser presenterar ofta enskilda fallstudier av 
några få skribenter (t.ex. Pigg, 2014; Roozen, 2010; Rule, 2013, 2018). 
MTPL-metoden underlättar i det avseendet för studiet av flera skribenter på 
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samma gång. En studie av uppsatsprocesser behöver också vara longitudi-
nell, vilket kan vara tidskrävande och datatungt för forskaren. Den digitala 
tekniken så som den används här innebär i det avseendet en fördel. Även 
om uppsatsarbetet är omfattande, och därmed svårstuderat, kan metoden 
ge en god bild av hur detta skrivande går till. Metoden möjliggör också 
insamling av data om skrivplatser och om användning av olika skrivtek-
nologier vid den ungefärliga tidpunkten för skrivandet. De visuella repre-
sentationerna av skrivplatser, primärt i form av fotografier, ser jag som ett 
betydelsefullt bidrag och ett viktigt komplement till en annars ofta skriftbe-
tonad skrivforskning.  

I Rule’s studier (2013, 2018) samlas foton av den vanligt förekommande 
skrivplatsen in. Det MTPL-baserade arbetssättet ger en bild också av de 
platser som inte utgör de vanliga och som utnyttjas i vissa skeden av skriv-
processen, kopplat till olika typer av textarbete. Metoden synliggör därmed 
hur skrivprocessen sker på olika platser och hur dessa platser etableras. Vi-
suella data kan också få betydelse för analysen av olika materiella objekt på 
skrivplatsen, såsom handskrivna anteckningar. Det MTPL-baserade arbets-
sättet ger även deltagarna möjlighet att komplettera visuella data med egna 
förklaringar. Kortfattat kan metoden sägas möjliggöra longitudinella stu-
dier av skrivprocess, samtidigt som forskaren kan behålla fokus på detaljer 
i skrivandet.  

Utöver forskningsbidraget i sig, har metoden också visat sig ha vissa pe-
dagogiska fördelar. Metoden påverkar i allra högsta grad den praktik som 
studeras. Det ska inte bara ses som en nackdel i det här sammanhanget. Den 
pedagogiska potentialen har betonats av flera studenter. Deltagande i stu-
dien har för dem inneburit att de reflekterat om skrivandet och att arbetet 
strukturerats upp. Daniel skriver i processloggen att det är spännande att 
metoden ger honom nya insikter: ”att det krävs att jag sätter mig ner och 
skriver för att få syn på mina egna strategier. Det bringar klarhet. Kul!”. 
Ignazio menar att deltagandet i studien blir disciplinerande (vilket han me-
nar är bra). Han betonar också att processen inte fundamentalt har föränd-
rats men att han har blivit mer medveten om sina val och varför han gör 
dem. Flera studenter påpekar att deltagandet också påverkat dem på andra 
sätt. Sally anger att medverkandet i studien har ökat hennes välmående un-
der skrivandet eftersom hon har haft någon som lyssnat på henne och som 
har gett svar på det hon skrivit i processloggen. Deltagarna intar också en 
aktiv roll i forskningsprocessen. De blir så att säga medforskare av sin egen 
skrivprocess. Den aktiva och medskapande rollen ger viktiga bidrag till 
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forskningen, och är forskningsetiskt försvarbar eftersom deltagaren inte ex-
kluderas i forskningsprocessen.  

Sammanfattningsvis vill jag betona att avhandlingens metodologiska bi-
drag framför allt utgörs av möjligheten att följa hela skrivprocesser in situ. 
De varierade datatyperna kan kombineras för att ge en djupare förståelse 
för fenomenet. Skrivande, som en materiell och kroppslig aktivitet, distri-
buerad över digitala såväl som fysiska platser, blir därmed möjligt att stu-
dera. 

10.5.2 Metodens begränsningar 
Metoden medför också en del svårigheter och utmaningar som behöver dis-
kuteras. Studenternas aktiva deltagande i materialinsamlingen utgör i sig en 
utmaning. Deras skrivande påverkas ofrånkomligen av att de deltar. Givet 
det teoretiska anslaget kan forskningsprocessen i sig, i det avseendet, sägas 
utgöra en betydelsefull aktör i de skrivprocesser som studeras. Mobiltelefo-
nen, som ett centralt insamlingsverktyg, utgör inget neutralt objekt utan är 
obestridligt aktörer i studenternas dagliga arbete. Ytterst är frågan om vad 
studieobjektet egentligen utgörs av. Svaret på den frågan är rimligen att jag 
i avhandlingen undersöker hur studenter återger sitt skrivande eller det som 
de uppfattar som sitt skrivande, inte främst hur det skrivandet faktiskt går 
till. Det insamlade materialet låter mig alltså inte, i någon större utsträck-
ning, direkt observera skrivande. Men indirekt, och med tanke på den stora 
mängden data, går det ändå att frilägga typiska drag i skrivprocesser, som 
hur material samlas in, litteratur bearbetas och analyser tar form. 

Skrivande i sig innefattar mycket. En metodologisk utmaning blir därmed 
att kunna behålla en öppenhet i förhållande till studieobjektet, samtidigt 
som det också behöver ringas in för att kunna studeras. I den här studien 
har deltagarna fått förhålla sig till att jag vill studera deras skrivande av 
uppsatsen. Avgränsningen av studieobjektet har därmed delvis gjorts av 
mig, genom att jag bett studenterna att rapportera om det skrivande som de 
anser vara knutet till uppsatsen. Delvis har avgränsningen gjorts av delta-
garen. Det är skribenten själv som har fått avgöra hur en sådan uppmaning 
ska tolkas och vad som innefattas i den uppgiften. Givetvis har jag under 
studiens gång frågat om olika saker. Processloggen kan ses som en form av 
dialog om skrivande mellan mig och deltagaren. Jag har till exempel bett 
deltagarna att fota sina arbetsplatser och bett dem resonera om dem, genom 
så kallad elicitering.89 Fördelen med detta är att jag får fram något som är 

                                                      
89 Det vill säga att man frågar vissa saker och därmed får vissa svar.  
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svårt att observera direkt, som skrivande på olika platser.90 Nackdelen är 
att svaren givetvis kan bero på hur jag ställt frågan. I det avseendet kan 
inramningen av studien, i relation till plats, inte ses som helt teoribefriad. 
Det är samtidigt inget konstigt med att en forskare frågar om saker eller 
utgår från en specifik teori.  

Studenternas olika syn på skrivande påverkar också hur rapporteringen 
sker i deras processloggar. I vissa avseenden kan det ses som problematiskt. 
Det kan leda till svårigheter att göra jämförelser mellan skribenterna. Där-
emot kan det också säga något viktigt om hur olika uppsatsskrivande för-
stås och hanteras. I studien har det framkommit att vissa studenter har en 
utvidgad syn på vad skrivande kan innebära. Det tenderar att hänga sam-
man med att de också rapporterar extensivt i sina processloggar. Andra stu-
denter tycks inta en snävare syn. De tenderar också att rapportera i mindre 
utsträckning. Med en öppenhet relaterad till vad studieobjektet skrivande 
innebär tycks sådana resultat vara svåra att undvika. Det är också resultat 
som ses som intressanta i sig och som hänger ihop med den vida definition 
av skrivande som intas i avhandlingen.  

Det går också att ställa frågan hur öppen syn på skrivande jag själv egent-
ligen intar i avhandlingen. Å ena sidan lyfts aspekter av materialitet och 
plats in i studien. Det är befogat utifrån den breda definition av skrivande 
som jag argumenterat för. Å andra sidan är detta genomgående kopplat till 
studenternas arbete med text. Aktiviteter som betonats i tidigare forskning, 
såsom att fylla torktumlaren (Prior & Shipka, 2003) och att gå ut med hun-
den (Randahl, 2014), blir mindre framträdande här. Det har sin grund i hur 
studenterna, och jag själv, förstått skrivande i det här sammanhanget, samt 
hur metoden och analysen har utformats i relation till det.   

Studenterna har vidare fått stor möjligheter att inverka på det egna del-
tagandet i studien. Tanken har varit att låta studenterna avgöra vad som är 
smidigast för dem, när det gäller delning av textmaterial. Detta har varit 
viktigt för att studenterna ska känna att de kan skriva som de vanligen gör. 
Det gäller till exempel när det kommer till val av ordbehandlingsprogram. 
Utifrån ett sociomateriellt perspektiv ses det som viktigt att utforska vilka 
program som studenterna själva mobiliserar.91 Det ger också ett viktigt del-
tagarperspektiv och en motivation för att delta men kan leda till att den 

90 Alternativet skulle vara att följa deltagarna, eller filma dem, under deras vakna 
tid.  
91 Men i resultatgenomgången finns exempel på hur en student väljer att skriva text 
baserat på vad hon tror blir lättast för själva deltagandet i studien.  
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data som samlas in inte i full utsträckning blir jämförbar. Studenterna kan 
i viss mån ha samlat in material utifrån olika logiker och för att de skriver i 
olika program och på olika sätt. Det gäller såväl delning av texter, som rap-
portering i skrift och bild, och vid skärmfilmning.  

Möjligheten att systematiskt analysera och jämföra texter som delats un-
der processen är också begränsad eftersom jag i de flesta fall inte, till skill-
nad från Randahl (2014), studerar den exakta ändringshistoriken (som blir 
möjligt eftersom deltagarna skriver i Google Docs). Istället studeras den 
data om skrivande som studenterna väljer att dela med mig vid olika tid-
punkter. I framtida studier är det rimligt att göra textdelningen som in-
samlingsmetod mer systematisk och styrd. Utmaningen, som handlar om att 
studenterna själva måste välja vilka program de skriver med, kvarstår dock.  

Ytterligare en utmaning som berör de delade texterna är att uppsatserna 
utgör offentliga handlingar och därmed kan spåras genom DIVA eller be-
gäras ut som papperstexter. Därmed finns en risk för att studenterna kan 
identifieras genom sina texter. Det är viktigt att studera uppsatsprocesser, 
men etiken sätter gränser för vilka undersökningar som kan genomföras. I 
den här presentationen har jag fått vara restriktiv med min redovisning av 
studenternas textmaterial, vilket påverkar hur texterna kan analyseras. De 
forskare som studerar skrivande inom svenska myndigheter där offentlig-
hetsprincipen är gällande behöver förhålla sig till det. Detta bör också stäl-
las i relation till att de flesta uppsatstexter publiceras digitalt och därmed är 
tämligen enkla att spåra.  

Sammanfattningsvis utgör det faktum att studenterna fått välja vad de 
rapporterar en begränsning för en mer enhetlig analys och för mer systema-
tiska jämförelser. Det förhållandevis lilla urvalet av studenter begränsar 
också möjligheten till att dra alltför generella slutsatser av resultatet. Av-
handlingen visar ändå tydligt hur textstrategier för uppsatsskrivande kan se 
ut på en detaljerad nivå. Resultatet bidrar med en reflektion om vad skri-
vande är, och kan innebära, för olika skribenter i en pågående process och 
i dialog med en forskare.  

10.6 Framtida forskning 
I avhandlingen har nio studenter (elva uppsatsprocesser) studerats på en de-
taljerad nivå. Eftersom möjligheterna att generalisera är begränsade, är en 
självklar forskningsuppgift att genomföra liknande studier med ett större 
deltagarunderlag. För att hantera ett stort antal deltagare kan studier base-
ras på enkätundersökningar, där vissa studenter kan följas upp mer fokuse-
rat, liksom här. Det vore positivt att utöka studien till att också inkludera 
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studenter som inte lyckas så bra med sitt skrivande, även om detta inrymmer 
en etisk problematik. Här skulle intervjuer kunna vara en rimlig metod att 
använda. Med en sådan ingång kan dessa studenters erfarenheter och per-
spektiv lyftas utan att det behöver bli utpekande, som fallet lätt blir om 
texterna analyseras. Vidare är det intressant att studera hur skrivandet ter 
sig för studenter på olika utbildningar, inom olika forskningstraditioner, 
och hur det kan påverka hur studenternas skrivprocesser tar form. Härmed 
skulle också den institutionella inramningen behöva belysas. 

Att forska om studenters skrivande är också motiverat av det skälet att 
detta skrivande för det mesta lyfts fram som ett problem som är didaktiskt 
svårlöst. Forskning om studenters skrivprocesser är ett sätt att bidra till di-
daktiska diskussioner för att finna vägar till att stötta studenter. Intentionen 
måste vara att ett ökat intag till högskolorna också ska leda till ett breddat 
och fullgjort deltagande. Avhandlingen har i det avseendet bidragit med vik-
tiga resultat, som behöver följas upp och breddas i framtida studier.  
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Summary 
The thesis sets focus on student writing in higher education. This writing is 
increasingly emphasized and made important in educational contexts. 
Among other things, this is due to international as well as national political 
and educational policies. In an international context, the European collab-
oration signed at the Bologna University, is one reason for this. It requires 
that universities in Europe make educational programs commensurate with 
one another. Even though the Bologna declaration do not explicitly articu-
late any didactic92 purposes or statements on writing there is, according to 
Chitez and Kruse (2012), an implicit intention that involves students-cen-
tered learning, and in line with that, writing as a form of learning (2012 p. 
152). According to Castelló and Donahue (2012) the changes initiated by 
the Bologna declaration have led to an increased amount of writing for stu-
dents. However this writing has not been implemented as a resource for 
learning but rather as a tool to show off and assess expected learning out-
comes (Castelló & Donahue, 2012 p. xv). In the thesis specific focus is set 
to students attending the teacher training program. In Sweden this program 
has gone through an increased academic drift (Weerts, Freed & Morphew, 
2014 p. 245). This means that the program that was, in the past, more di-
rected to vocation (in demarcated teacher training schools) has moved into 
the organizations of the universities (Erixon Arreman & Erixon, 2017). In 
this lies a growing attention to the final written essay, a text that is in focus 
in this study.  

In light of the increasing amount of and demands on student writing in 
higher education in general, and in the teacher training program in particu-
lar, this thesis aims to contribute to a deeper understanding of students’ 
writing processes. This is a highly relevant issue to address especially in the 
light of the fact that student writing most commonly are being talked about 
as a problem (Malmström, 2017; Stanley, 2010). It is a recurrent and pre-
vailing idea expressed in the western world. The idea is in line with a dis-
course of failing schools, often discussed in relation to different interna-
tional knowledge assessments (PISA for instance). Outbreaks in the media 

                                                      
92 Note that I here use didactic in the German and Scandinavian sense (didaktik) 
(Gundem 2011; Meyer & Hudson 2011; Öhman 2014).This means a focus on 
“teaching aims, subject matter, methods and the organizational frame of teaching 
and learning” (Meyer, 2007 p. 162).  
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on student’s bad writing (e.g. by Enefalk et al, in the newspaper Uppsala 
Nya Tidning, 2013) however seldom leads to any didactical implications. 
Instead the blame usually is on students or on previous schooling.  

Against this background, this thesis focuses on how students handle the 
writing of the final essay. By doing this I want to distance myself from any 
talk of the bad student writer, and instead investigate how students’ (aca-
demic) writing is performed. I argue that this needs to be done in order to 
know which didactical (in the Scandinavian sense) conditions would be rel-
evant for higher educational institutions to address. Didactical reflections 
on this subject should enhance the possibilities for students to finish their 
essays, and thereby to complete their education. This relocates the respon-
sibility for student writing to the educational institutions, which is in line 
with the idea of widening participation.  The overall aim with this study is 
hence to contribute to a greater understanding of student writing processes. 
Consequently, I study students’ course of actions, the challenges they meet 
and the strategies that they mobilize to address such challenges.  

Three research questions are formulated in the thesis to address the re-
search aim. They are stated as follows: 

• How do students work with texts throughout their essay process,
and which textual strategies and textual functions can be distin-
guished in that process?

• How do different writing technologies create opportunities—but also
challenges—for writing during the essay process?

• How do students establish writing places and how do different writ-
ing places matter in the essay process?

In the thesis chapter 1–5 I present the research problem, the context, earlier 
research, theory and methodology. The research questions are then attended 
to in four different chapters. The first question is addressed in Chapter 6: 
Textual strategies and in Chapter 7: The essay texts. The second question is 
answered in Chapter 8: Textual work on screen and on paper. The third 
question is addressed in Chapter 9: The spatial formation of writing. Fi-
nally, the research questions and aim are further discussed and summarized 
in Chapter 10.  

The thesis’ theoretical framework, which permeates the questions formu-
lated above, is sociomaterial. It entails a view on writing as a mediated, 
material, embodied, spatial and distributed process. A view on writing as 
mediated is in line with most writing research today. It asserts that writing 
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is an activity that is made possible through the use of different material ob-
jects and resources. In the sociomaterial approach aspects of materiality, 
embodiment and spatiality are further pronounced as important entities for 
writing to take place. Prior and Shipka (2003 p. 181), for instance, clarify 
that writing should be seen as distributed over a range of episodes, in series 
of textual invention and production, in different places and at different 
times. Rule (2013) encompasses her sociomaterial view on writing in the 
notion of composing assemblages. The writing process, in this sense, is seen 
as being made possible through networks of different texts, resources and 
places in “assemblages of entities” (2013 p. 85) (cf. Gourlay and Olivers 
“assemblages of practice”, 2018). It also relates to a view on writing as 
being made possible through textual curation. That refers, in this sense, to 
assemblages of specific textual material in the process of writing (e.g. Bhatt, 
2014). 

This study is also grounded in literacy research. Specifically it relates to 
the field of Academic Literacies (ACLITS) (Lea & Street, 1998) and the field 
of Digital Literacies (e.g. Goodfellow & Lea, 2013). The overall view on 
literacy, as expressed by these researchers, is that it is socially and contex-
tually related. In ACLITS the standpoint is that students in an academic 
context should be given opportunities to get socialised into the specific dis-
course communities that academia, and different sub disciplines, represent. 
ACLITS could be described as an ideological and critical research field 
which argues for change of the practices of academic writing that now work 
in exclusionary ways (cf. Burke, 2008). In Digital Literacies, a more varied 
and scattered research field, the focus (that is highlighted here) relates to 
how traceable meaning (in writing, for instance) is made through digital 
technologies (Gillen & Barton, 2010 p. 9) or “all practices associated with 
the production of digital academic texts” (Gourlay, 2019 p. 238).   

The focus in the thesis is, in relation to literacies, also on writing pro-
cesses. This could be described as a focus that puts more attention on the 
details, and on daily activities of writing in particular. Research on writing 
processes has, contrary to this study, mainly been performed using cognitive 
theory. With a sociomaterial view, the focus on thinking processes, ex-
pressed in this cognitive strand of research, is rather limited (even if valuable 
insights have been made). Studies with a cognitive perspective are often per-
formed in laboratory settings with artificial assignments and are, in that 
sense, implicitly forwarding a view on writing as contextless and independ-
ent of material and spatial factors. Studies of writing processes out of a so-
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ciomaterial perspective instead highlight the value of studying these pro-
cesses in their contexts, to be able to follow the details on how different 
materialities and technologies matter, and to be able to study the influence 
of place in writing.  

Studying writing processes out of a sociomaterial framework causes some 
methodological challenges. How can the researcher study writing processes 
in situ? One challenge comes out of the wide definition of writing that per-
meates a sociomaterial standpoint. What characterizes the writing activities 
that is studied and, in relation to that, who decides what is part of it? Prior 
(e.g. 2004) states that every activity that the writer engages in to produce 
text should lay ground for the study of writing. Research should, in relation 
to that, not only attend to writing as putting words on paper (or on screen), 
but also to activities such as reading, talking, observing, acting, doing, 
thinking and feeling that make writing possible. Methods for studying writ-
ing should therefore include possibilities to create and gather data on such 
issues.  

To address the methodological challenges that are stated above, the cre-
ating and gathering of data in this thesis is done through the Mobile Tech-
nologies Process Logs (MTPL)-method (Hort, 2017). Participating students 
have been reporting on their writing processes through their mobile phones 
in the form of process logs. In them they report from every specific moment 
of writing, with written texts and photographs. As a complement to this 
data, other material has also been collected. Students have frequently sent 
in their written drafts and other texts (digital as well as analogue). They 
have participated in interviews, and some of the students have also shared 
screen recordings of moments in the writing process. The variety of data 
enables the researcher to combine (triangulate) data in the analysis. This 
possibility is seen as central to give a more complete and nuanced picture of 
(academic) writing processes. The study design is based on case studies of 
eleven different writing processes (and nine students), most of them repre-
senting students who attend the teacher training program. The study is per-
formed during their ten week long essay course, in the spring of 2016, and 
the following autumn.  

One key finding of this study is that the writing processes could be tinged 
by comprehensive or more separate assemblages of texts, people, things and 
places. This pertains to the handling of texts, the mobilization of writing 
technologies (and other resources) and to the selection and structuring of 
different writing places. The overall conclusion is based on the results from 
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the research questions formulated in the beginning. More detailed answers 
to these research questions are presented in the sections below.   

The first research question asks how students work with texts and what 
textual strategies and textual functions that can be distinguished in that pro-
cess. The textual work that becomes visible in the empirical data shows that 
the students writing could be categorized as comprehensive or more product 
oriented. For students with comprehensive text work, two textual strategies 
are recognized. In the first one, which is labelled as a differentiating strategy 
(mobilized by one student in his two processes), the diverse texts written in 
the essay process is separated in different digital documents. It means that 
texts are distinguished as having different functions during the writing. As 
a result of that, these texts are written in different word processors in order 
to fulfil different assignments. In a more coherent textual strategy (mobi-
lized by three students in four processes), the digital writing is used for dif-
ferent functions. However, this work is done in the digital document that 
will become the end product, the essay draft. The writing is, regardless its 
function, coherent in one place. Students with this strategy use writing as a 
meaning-making activity; however, they don’t distinguish different forms of 
writing in different word processeors or documents. Two of these students 
could however be said to differentiate textual functions when using ana-
logue writing parallel to the digital writing, as part of their process. 

Students with more product oriented work could also use different tex-
tual strategies. The first strategy in this case is a consistent strategy (mobi-
lized by four students in four processes), which refers to processes where 
students continuously write on their essay throughout the process. They 
however write a much smaller amount of text than in the earlier presented 
cases. The text also consistently appears as the finished product. The idea 
of being done with the text is informing this strategy. The second strategy 
has been labelled as a postponing strategy (mobilized by one student in one 
process). The student with this strategy puts down a lot of effort to the 
essay, however focusing on the reading and thereby postponing the writing 
of the product. As a result, he ends up in a severe time pressure in the end.  

Beyond functioning (in the end) as the product, the students’ written texts 
are also about processing the literature, compiling the empirical data, per-
forming the analysis and monitoring the writing. The results show that stu-
dents often use writing to process the literature and more rarely as a way to 
perform analysis. It implies that it is the knowledge production part of re-
search that students seem to have trouble understanding. The results also 
display that different studies, with varying types of empirical data, lay out 
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for handling texts and analyzing data in different ways. The writing pro-
cesses are hence shaped by the formation of the study reported on in the 
essay. 

The second question in the thesis addresses the issue of textual work in 
different technologies (hence on screen or on paper). The question is about 
how these different technologies create different opportunities and chal-
lenges for writing. Digital writing is mandatory in most formal contexts in 
today’s society. It is also the basis for writing academic texts. This analysis 
shows that one main challenge with writing longer digital texts is that it’s 
difficult to get an overview of such texts. This is referred to, in earlier re-
search, as the writer’s lack of text sense in the digital environment (e.g. 
Haas, 1996). Vlieghe (2015, 2016) as well as Mangen (e.g. 2016) discuss 
this in terms of haptics, and most of all as a form of haptic dissonance (Ger-
lach & Buxmann, 2011). Haptic dissonance refers to the dissatisfied feeling 
when something feels different from earlier experiences of touching a given 
physical material object (as a book). While a physical text, on paper or in a 
book, has a defined length which is marketed in the materiality itself (as the 
weight of the book), the digital text could instead be experienced as infi-
nitely long.  

The challenge of creating an overview is met by students through differ-
ent textual actions. These could be mobilized in one long digital text, by 
using scrolling to create a text sense or by marking out different texts from 
each other, using colors or the comment function. The challenge of over-
viewing one long text could also be handled by splitting up texts into dif-
ferent documents. These are administered through parallel windows, paral-
lel screens or overlapping windows (and hence tabbing for instance). The 
problem of getting an overview (or even “see the text”) is also the main 
argument for printing the text on paper, which is done by almost all of the 
student writers at some part of the process.  

Furthermore, some student also mobilize handwriting as a textual action. 
They have different arguments for doing this. First of all, it is used for a 
more spatially “free” form of writing, where they can create relations be-
tween texts with arrows and work more freely on the paper surface (than 
what they feel that they can do in the digital environment). Analogue writ-
ing could also be structured spatially in the room by using post it-notes for 
example. This enables another kind of ordering and structuring (and pref-
erably analysis) of different texts. Above all, analogue writing is stated as a 
form of writing that is closer to one’s own person. Digital writing is, in that 
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sense, experienced by students as being more distant, abstract, and less mal-
leable. To conclude, the chapter shows how writing as curation emerges as 
assemblages of writing technologies and textual actions at a detailed level.  

The third question is about the places that are made relevant by students 
in their reporting and how such places matter in the essay process. The spe-
cific writing place, which I define as composed of the physical location as 
well as the socially constructed domain, is mostly set up at home (the private 
domain) or at the campus (the academic domain). These are the central 
places that students inhabit during the writing process. The results show 
that students almost daily have to deal with the question of where to write. 
The home represents a given writing place and it includes many advantages. 
However students appear distracted by the private life that the home may 
impose on them. At home they thus have troubles delimit study time from 
spare time. So the students most often choose other writing places as well. 
Such choices could, as mentioned, be about demarcating oneself from the 
private life. It could also be about wanting to write next to others. In these 
cases, the campus is the most central place to write in. Here students can 
take place, at the same time as the campus provides resources, as literature, 
network and microwaves for heating food. Some students also move more 
frequently between other writing places in semi-academic domains (as the 
public library) and in commercial domains (the café). The students hence 
establish and upheld writing places in different ways (cf. ESSPs Prior and 
Shipka, 2003). These practices not only relate to issues of place, but also to 
times, which is described in the notion of timespace (Lefebvre 1991; Lun-
dahl et al., 2017). 

The writing places form writing landscapes, i.e. patterns of places, people 
and buildings in the writing process (cf. Gourlay, Lanclos & Oliver, 2015). 
The writing landscapes are characterized as being extended or more delim-
ited and this relates to how students prefer different interaction patterns. 
Students might see other people as contributory in a positive sense, thereby 
with a wish to include others in the writing place. Or they could see other 
people as distracting elements, hence with a wish to exclude others from 
their writing place. These patterns strongly affect the selecting and structur-
ing of writing places and of writing time in the studied processes. When 
including interaction, the writing landscapes become extended, while ex-
cluding interaction tends to delimit these landscapes. In the analysis of writ-
ing places, the issue of control is finally distinguished as a central aspect of 
the establishment of writing places. Control over one’s writing can be 
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gained in different ways and at different places and by making time for writ-
ing. The question of how feelings of control, over time for instance, can be 
maintained at one place strongly affect the selection and structuring of that 
place.  

The results show, to conclude, that writing is performed though more 
varied or more narrow assemblages of things, people, places, times and tech-
nologies. The results do not directly show that a product-oriented view is 
connected to the mobilization of fewer technologies, people, things and 
places in limited assemblages. However the results may point in that direc-
tion. In that sense, students could benefit from strategies with new ways of 
looking at text and writing in more extended assemblages. Some students 
may also benefit from strategies that enable them to focus on the final prod-
uct so as to be able to finish their essay on time. The importance of making 
different textual strategies visible to all students is, in any case, central. In 
this lies an emphasis on how different writing technologies could carry dif-
ferent meaning and thereby make various textual functions possible.  Writ-
ing technologies could be mobilized differently and thus affect different 
strategies for writing. It implies that it could be important in teaching to 
encourage reflection and discussion on how and why different writing tech-
nologies are mobilized, or how such technologies could be mobilized in the 
students’ own writing process. Presumably such meta-reflection is lacking 
in higher educational teaching.  

Knowledge of digital technologies may not be as well established in the 
student population as the universities may think, with references to the dis-
cussion of “digital natives” by Thomas (2011) for instance. For academic 
writing there is also a very specific digital knowledge that is needed, and 
such knowledge may not be evenly distributed in the student population. I 
argue that the educational institution should open itself up to seeing and 
treating technologies as important, and not neutral actors in the writing 
(and learning) process. Furthermore, making visible textual strategies could 
result in a didactical content where research is made visible as a process of 
writing texts, wherein content such as earlier research, empirical data and 
analysis are treated.  

Results also point to the importance of place for writing. Place, for stu-
dents, is not given and hence needs to be treated and negotiated every 
(working) day. The significance of having a place should not be underesti-
mated. The question of where should therefore be treated as a didactical 
issue. In students independent work (that the essay writing is characterized 
by) they have no given routine, no given time, and no given writing place. 
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This is not always easy to handle for student writers. In relation to that, the 
higher educational institution should ask what writing places they give stu-
dents access to and how, and if they can structure students’ writing in dif-
ferent ways.  

To conclude, the thesis’s empirical results, as well as its theoretical frame-
work indicates that writing is performed with and through assemblages and 
as curation. The empirical results show how such writing can be done. In 
this I make relevant textual strategies, writing technologies and the im-
portance of writing places. Throughout the thesis I have emphasized that 
these issues should be treated in teaching. In that lies the question of stu-
dents’ independent work, how it is organized and how higher educational 
institutions could implement and give better prerequisites for students to 
write their essays through texts, with different writing technologies and on 
functional writing places.  

Finally, this study is not without its limitations. It is, for instance, a small-
scale study that is based on a few cases. The results hence cannot be gener-
alized to the overall student population. In spite of this, the study is seen to 
contribute with some valuable insights on how student writing is performed. 
Future research has the possibility to address the limitations that are appar-
ent in the presented method. Above all research focusing on sociomaterial 
aspects of writing could also gain from bigger samples, for instance by using 
surveys.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumall 
Uppsatsprocessen 
Hur skulle du beskriva din egen uppsatsprocess den här våren? 
Vad hade du förändrat om du hade gjort om det igen?  
Vad är svårast med uppsatsskrivandet? 
Vad är lättast för dig? 
Hur kom du fram till vad du skulle skriva om? 

 
Arbetsplatsen 
Vad krävs av en bra arbetsplats? 
Var finns dina arbetsplatser? Varför sitter du här? 
Vilka hjälpmedel är viktiga för dig i ditt arbete? 

 
Textdokument 
Hur har du arbetat med olika versioner/andra eget skrivna texter i din uppsatspro-
cess? 
Kan du beskriva de olika typer av texter som du har skrivit under ditt arbete? 
Vad har de olika texterna för funktion? 
 
Anteckningar 
Hur arbetar du med anteckningar? 
Vilket stöd innebär dina anteckningar för dig? 
Arbetar du digitalt eller handskrivet, varför/varför inte? 
  
Universitetet 
På vilket sätt fungerar universitetet som ett stöd i ditt arbete? 
Finns det något du önskar att det fanns bättre stöttning kring? 
Vilken roll har handledaren haft i ditt arbete? 
 
Deltagande i studien 
Hur har du upplevt att vara med i den här studien? 
Hur mycket tror du att det har påverkat ditt eget skrivande? 
Har du några förslag på förändringar när det kommer till studiens utformning? 
Tror du att undersökningen kan ge en bild av hur ditt skrivande verkligen har sett 
ut? 
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Bilaga 2: Information om deltagande i studie  
Syftet med studien är att få en större förståelse för lärarstudenters skrivprocesser och era 
åsikter, tankar och strategier när det kommer till det akademiska skrivandet. Studien ge-
nomförs i samband med ert uppsatsskrivande vårterminen 2016. Jag följer er i ert skri-
vande genom att: 
 

• Ni för en digital skrivdagbok med text och bild med hjälp av er mobiltelefon 
(genom olika applikationer, man kan välja en som du tycker passar bra, förslag 
finns och engångskostnader står jag för)  

• Dagboken fylls i varje gång ni arbetar/har arbetat med ert skrivande. 
• Ni mejlar in utkast av er uppsats till mig kontinuerligt. 
• Vi genomför intervjuer tillsammans, baserat på bild och text du samlar in, an-

tingen digitalt eller genom att vi ses i verkligheten.  
 
Jag vet att studenter som skriver uppsatser har lite tid och att det kan kännas stressigt att 
ställa upp på något utöver det. Att delta i den här studien kan dock ge dig en hel del för-
delar, bland annat att det kan ge dig insikter om ditt eget skrivande och därmed underlätta 
för dig i arbetet. Har listat några fördelar nedan: 
 

• Som tack för att du ställer upp får du en biobiljett (och kanske en applikation, 
om du väljer en som kostar och som jag har råd med…)  

• Du lär dig något om ditt eget skrivande, förhoppningsvis leder det till många 
fördelar. 

• Du lär dig något om skrivande generellt, något som du kan ta med dig i ditt lä-
raryrke.  

• Det är kul och du bidrar till forskningen om studenters skrivande  
• Forskningserfarenhet och referens! 

 
Men HUR mycket tid tar det då? 
 

• Ungefär fem minuter är rimligt att tänka att det tar att fota/skriva om sitt arbete 
vid varje skrivtillfälle.  

• Intervjutillfällen bestämmer vi utefter vad du tycker blir bäst. Intervjuerna är 
kanske ungefär en timme om vi ses, men kan också ske kontinuerligt digitalt 
genom applikationen eller via mejl.  

• Ungefär två minuter för att skicka in skrivutkast. 
 
För mig som forskare är det såklart jätteviktigt att hitta deltagare som vill vara med. Utan 
er blir det ingenting! Så jag hoppas att några av er vill ställa upp och framför allt, jag 
hoppas att ni tycker att det kan bli roligt och lärorikt. Undrar ni något är det bara att höra 
av sig 
Jag finns på mejl: sofia.hort@oru.se 
 
I början av nästa termin kommer jag hit igen och samlar in namn och mejl på de som är 
intresserade.  
 
/Sofia Hort, Doktorand i språkstudier på Örebro universitet 

mailto:sofia.hort@oru.se
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