
Stockholm Studies in Scandinavian Philology 

New Series 63 



 

  



 

 
 
 

 
  

Organisation, attityder, lärandepotential 
Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad 

Ingrid Lennartson-Hokkanen 

  



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Organisation, attityder, lärandepotential 
Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad 
 
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen 
Institutionen för svenska och flerspråkighet 
Stockholms universitet 
 
©Ingrid Lennartson-Hokkanen, Stockholms universitet 2016 
Illustration omslag: ©Hillevi Torell  
 
ISSN 0562-1097 
ISBN tryckt: 978-91-7649-569-8 
ISBN PDF: 978-91-7649-570-4 
 
Tryck: Holmbergs, Malmö 2016 



 

Förord 

Trots att jag stundtals känt att vilsenheten har varit den främsta följeslagaren 
i avhandlingsarbetet finns det ett stort antal smarta och generösa personer som, 
direkt och indirekt, bidragit till att avhandlingen färdigställts. 

Först vill jag tacka Hans Strand som var min handledare i början av 
forskarutbildningen. Dessutom vill jag rikta ett hjärtligt tack till mina hand-
ledare Mona Blåsjö och Gunlög Sundberg som tålmodigt och med stor omsorg 
stöttat mig i arbetet. Mona har med forskningskompetens, engagemang och 
höga krav alltid uppmuntrat mig. Gunlög har med sin konstruktiva kritik, 
entusiasm, och noggrannhet sporrat mig under hela forskarutbildningen (trots 
antalet materialinsamlingar). De tillkortakommanden som återstår i avhand-
lingen kan inte på något vis belastas dem. Ni har båda varit oerhört generösa 
med er tid och har under åren uthålligt lyssnat på mina tankar och idéer och 
hjälpt mig utveckla dessa. Om jag tolkar John Dewey korrekt menar han att 
syftet med all utbildning är att främja en kärlek till kunskap och lust till mer 
utbildning, detta har ni båda lyckats med. Tusen tack!  

Ett stort tack riktas till deltagarna i studien – studenter, lärare och hand-
ledare – utan er hade studien inte varit möjligt.  

Under årens lopp finns det många personer som stöttat mig i arbetet på 
olika sätt, dels genom att delta på seminarier, dels genom att läsa olika delar 
av manus. Här vill jag först och främst tacka för den återkoppling jag fick av 
skuggopponent Zoe Nikolaidou vars skarpsynta läsning förbättrat texten 
betydligt. Andra personer som jag vill tacka är: Kristina Asker, Lillemor 
Aronsson, Charlotta Busing, Ylva Carlsson, Maria Eklund Heinonen, Gunilla 
Jansson, Johanna Jacobsson, Lina Nyroos, Johanna McElwee, Anna-Malin 
Karlsson, Kristina Ohlsson, Anna Sahlée och Sofia Thorén. Jag vill också sär-
skilt tacka Cecilia Falk för imponerande granskning av avhandlingstext och 
hennes noggrannhet som redaktör. Tack också till Pia Nordin för all proffsig 
hjälp i slutskedet och tack Hillevi Torell för den otroligt fina omslagsbilden.  

Min doktorandutbildning har finansierat av Stockholms universitet och jag 
vill tacka tidigare rektor Kåre Bremer för initierande av särskild kompetens-
utveckling för universitetsadjunkter. Dessutom vill jag tacka för det stipen-
dium jag fick från Rhodins fond vilket möjliggjorde färdigställande av 
avhandlingen. Jag har haft förmånen att vara en del av två olika forsknings-
institutioner vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. (Gräns)sam-
arbetet mellan institutionerna har gjort det möjligt att ha min bas i Uppsala – 
tack Hans Strand och Staffan Fridell för att ni möjliggjorde detta. Båda institu-
tionerna har varit utmärkta miljöer att forska i. Till institutionerna hör många 
fantastiska kollegor. Ingen nämnd, ingen glömd – tack till er alla! 



 

Jag vill också tacka Monica Axelsson och Inger Gröning som långt innan 
avhandlingsarbetet påbörjades lät mig förstå att akademin är en plats för en 
vetgirig lärare. Genom er inkluderades jag i en andraspråksgemenskap vilket 
medfört möten med många entusiastiska forskare och pedagoger som varit 
viktiga i mitt fortsatta intresse och engagemang.  

 I förord är det kanske inte genrerenligt att förhållandet mellan inspiration 
och transpiration lyfts fram, men eftersom denna avhandling aldrig hade 
färdigställts utan träning på Friskis & Svettis i Uppsala måste det nämnas. 
Stort tack Lotta Mattsson och Sofia Reinholdsson för att ni under årens lopp 
bidragit med frisättandet av miljontals endorfiner.  

Jag är lyckligt lottad som har fantastiska vänner och en fantastisk familj 
och jag tackar er alla. Särskilt tack till Maria Eklund Heinonen och Lina 
Nyroos för att ni alltid är entusiasmerande, smarta och festliga. Jag hade inte 
klarat detta utan er! Tack riktas också till Lotta Streng, Peter Svanfeldt, Eva 
Weimarck (alla med bihang) som troget stått vid min sida sedan de la Gardie-
tiden oavsett vad jag hittat på. Tack också till Ragnhild Odin, Annika Spolin, 
Maria Hemström-Hemmingsson och Pontus Hemmingsson för alla goda sam-
tal, skratt (och gråt). Jag vill också tacka mina föräldrar Anita och Karl-Gösta 
Lennartson för att ni alltid uppmuntrat mig att läsa och studera.  

Det jag är mest stolt över är mina fyra söner: Karl-Oskar, Vilhelm, Arthur 
och Hjalmar. Ni är världens bästa ungar och även om jag inte är stolt varje dag 
(sic!) är jag tacksam att få vara er mamma. Med er blir livet aldrig långtråkigt! 
Sist men inte minst vill jag tacka min man och bästa vän Jyry Hokkanen. Du 
har med din finska sisu tålmodigt uppmuntrat mig i avhandlingsarbetet. Det 
var ursprungligen Jyry som föreslog att jag skulle söka forskarutbildning och 
förmodligen har han stundtals ångrat sig efter att lidit sig igenom oräkneliga 
versioner av min ”babbliga” text.  

Avhandlingen tillägnas min älskade storasyster Pia-Lotta Lennartson 
(1961–1994).  

Uppsala, oktober 2016 
Ingrid Lennartson-Hokkanen 
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There are two ways of looking at differences between you and somebody else. 
One way is to figure out that the differences are the tip of the iceberg, the signal 
that two different systems are at work. Another way is to notice all the things 
that the other [system] lacks when compared to you(rs), the so called deficit 
theory approach […] The deficit theory does have its advantages. But it’s a 
prison. It locks you in a closed room in an old building with no windows (Agar 
1994:23). 
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1 Inledning 

Detta avhandlingsarbete undersöker nybörjarstudenters första möte med 
akademiskt skrivande vid ett farmaceutiskt utbildningsprogram med många 
flerspråkiga studenter. Studenterna ska på den första delkursen skriva en kort 
akademisk text (ett pm) som en del av examinationen. I en strävan att stötta 
studenterna i det individuella skrivandet har utbildningen etablerat ett peda-
gogiskt samarbete med Språkverkstaden vid lärosätet. 

I denna studie studeras delar av detta samarbete och undersökningens 
material har samlats in under den femveckorsperiod som delkursen pågick. 
Materialet består av styrdokument och texter som används och produceras i 
undervisning och examination: intervjuer med studenter, lärare från utbild-
ningen och handledare från Språkverkstaden, samt observationer av under-
visning. Studien har ett sociokulturellt perspektiv med New Literacy Studies, 
Wengers Social Learning Theory och dialogism som teoretiska utgångs-
punkter.  

1.1 En föränderlig utbildningskontext  
De senaste tjugo åren har stora reformer ägt rum i den högre utbildningen i 
Sverige, vilket påverkat utbildningskontexten ur både ett lärar- och student-
perspektiv. Det politiska intresset för breddad rekrytering väcktes i budget-
propositionen från 1999 då det så kallade 50 %-målet introducerades med 
målsättningen att hälften av en ungdomsårskull ska ha börjat studera vid hög-
skola vid 25 års ålder (Prop. 1998/99:1). I en senare proposition, Den öppna 
högskolan från 2001, ges förslag om åtgärder för att skapa en högskola för alla 
samhällsgrupper. 

Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, 
bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som finns i 
samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan, både när det gäller 
studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen mot omvärlden. 
Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och vidgas till nya 
grupper. (Prop. 2001/02:15 s. 18) 

Nationella styrdokument betonar vikten av att samhällets mångfald ska av-
speglas i högskolan och i Högskolelagen står: ”Högskolorna ska också aktivt 
främja och bredda rekryteringen till högskolan” (Högskolelagen 1 kap. 5§). 
Som en följd av målet med den breddade rekryteringen inrättade Utbildnings-
departementet i början av 2000-talet en Rekryteringsdelegation. Delegation-



14 

ens uppdrag var att på olika sätt stödja projekt som aktivt främjade den bred-
dade rekryteringens nya studentgrupper. Av delegationens utvärdering fram-
går att av drygt hundra projekt som Rekryteringsdelegationen finansierade var 
åtta språkverkstäder (Broady m.fl. 2006).1 Även om utvärderingen uttrycker 
viss försiktighet och skriver att det är svårt att mäta hur enskilda språkverk-
städer bidrar till att underlätta för nya studentgrupper i högskolan (Broady 
m.fl. 2006:64), lyfts språkverkstäder fram ”som goda exempel på projekt med 
konkreta verksamhetsidéer och målsättningar” (Broady m.fl. 2006:134). Av 
utvärderingen framgår också att samtliga språkverkstäder som ingick i rekryt-
eringsdelegationens uppdrag permanentades efteråt. 

Etableringen av språkverkstäder i Sverige kan följaktligen förstås mot bak-
grund av breddad rekrytering, och numera har nästan alla svenska lärosäten 
någon form av språkverkstad. Språkverkstädernas verksamheter vid lärosäten 
runtom i Sverige skiljer sig åt i flera avseenden, men de har gemensamt att de 
erbjuder studenter kostnadsfri handledning av skriftliga (och ibland muntliga) 
texter på svenska (och ibland på engelska). Den största delen av verksamheten 
ägnas åt individuell handledning. Det finns också exempel på att språk-
verkstäder erbjuder föreläsningar om akademiskt skrivande till lärare och/eller 
studenter, men även annat samarbete kring utformning av skrivuppgifter och 
skrivinstruktioner förekommer.  

Ur ett lokalt utbildningsperspektiv erbjuder språkverkstäder en efterfrågad 
service till studenter och lärare. Ur ett utbildningspolitiskt perspektiv är språk-
verkstäders uppgift nog inte främst kopplad till den breddade rekryteringens 
direkta rekryteringsåtgärder; snarare kan språkverkstäder fylla en viktig funk-
tion för att motverka studieavbrott och öka studentgenomströmning, vilket i 
sin tur kan leda till breddat deltagande. 

I högskoleväsendet har också andra förändringar skett parallellt med det 
ökade antalet platser och den breddade rekryteringen. Bland annat har de stat-
liga utbildningsanslagen övergått till ett ekonomiskt tilldelningssystem som 
bygger på att lärosäten tilldelas medel utifrån prestationer. Därutöver har en 
översyn och ett omfattande utvecklingsarbete följt av Bolognaprocessen – ett 
europeiskt samarbete vars syfte är att främja anställningsbarhet, rörlighet samt 
Europas konkurrens och attraktionskraft – vilket medfört betydande föränd-
ringar i utbildningsupplägg (UKÄ 2016). Till detta kommer också förändring-
arna i högskolans deltagarmönster. Fler väljer att studera deltid och/eller på 
distans, vilket möjliggörs genom att den högre utbildningen numera sträcker 
sig utanför lärosätens fysiska väggar. Klassrumsundervisning kan numera 
ersättas med distansundervisning och kompletteras med bl.a. lärplattformer 
och webbaserat material. 

                                                      
1 I föreliggande studie benämns samtliga verksamheter språkverkstad även om andra beteck-
ningar såsom t.ex. textverkstad och studieverkstad förekommer.  
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Både inom den högre utbildningen och i det omgivande samhället finns 
dock en tendens att betrakta den breddade rekryteringen som problematisk, 
vilket kommer till uttryck i synen på studenters skrivande. 

1.2 Varför ska man studera studenters skrivande? 
 

”Våra studenter kan inte svenska” (UNT 2013) 

”Den ordlösa generationen” (Lundagård 2013) 

  ”Studenter måste kunna skriva” (Axess 2015) 

Rubrikerna ovan är hämtade från tre olika tidskrifter och illustrerar den livliga 
debatt som då och då förs om akademiskt skrivande vid svenska högskolor 
och universitet.2 I den här typen av inlägg finns vanligen två bärande tankar. 
Den första lyfter fram att problemen med studenters skrivande förhållandevis 
enkelt går att åtgärda (av någon annan än högskolan), och den andra lyfter 
fram det faktum att studenter skrev bättre förr. För att komma tillrätta med 
studenternas upplevda ”brister” förespråkas ofta att gymnasieskolan uppfyller 
sin uppgift och förser eleverna med tillräckliga kunskaper och erfarenheter i 
akademiskt skrivande. Detta skulle leda till att studenter är förberedda på 
akademiskt skrivande när de påbörjar sina högre studier. Det är en vanligt 
förekommande förklaringsmodell att skulden läggs på tidigare skolutbildning 
och/eller på den enskilde studenten. Sättet att resonera får till följd att den 
högre utbildningen upplever att den inte äger problemen och därmed inte hel-
ler behöver ta ansvar och/eller granska den egna praktiken. John Storan kallar 
denna praktik för the blame-game i sin föreläsning In search of Nacirema 
(2012) och John Biggs kallar den blame-the-student (1999:12). Påståendet att 
dagens studenter har en sämre språkfärdighet och sämre förmåga att skriva än 
tidigare generationer saknar empiriska belägg. Det finns förvisso invänd-
ningar mot denna typ av resonemang (t.ex. Blåsjö 2013), men de ges sällan 
samma uppmärksamhet eller utrymme i debatten. Att fokusera på studenternas 
individuella brister, förvänta sig att någon annan ska lösa problemen eller 
hävda att det var bättre förr leder inte till bättre studenttexter. 

I denna avhandling ifrågasätter jag denna typ av påståenden om studenters 
skrivande. Jag förespråkar ett vidgat förhållningssätt, där skrivande inom ram-
en för utbildningar kan belysas och diskuteras på ett mer nyanserat sätt. Med 
ett socialt situerat förhållningssätt till litteracitet kan fokus riktas mot möjlig-
heter som faktiskt finns och kan göra skillnad (se 2.2.).  

                                                      
2 UNT-artikeln skriven av Enefalk m.fl. (2013), Lundagård-artikeln skriven av Hagberg (2013) 
och Axess-artikeln av Lisberg Jensen (2015). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Jämfört med skolan är högskolan i Sverige relativt outforskad och språk-
verkstäder är inget undantag. Svenska lärosäten stöder språkverkstäders verk-
samhet genom att tilldela dem resurser, men förvånansvärt lite är undersökt 
om verksamheterna och den nytta de gör. Å ena sidan tycks det vara verk-
samheter i marginalen med låg status. Å andra sidan tycks verksamheterna 
kunna ha en potentiellt viktig roll för studenters inkludering i akademin, 
kanske särskilt för dem från den breddade rekryteringen. Det är en exklusiv 
form av undervisning som bedrivs i språkverkstäder där studenter får träffa en 
handledare på tu man hand, men samtidigt är studenterna i den här typen av 
undervisning, precis som vid annan handledning, utelämnade. Liksom annan 
typ av utbildningsverksamhet bör verksamheten grunda sig på forskning och 
beprövad erfarenhet för att fungera.  

Avhandlingens övergripande syfte är att diskutera svenska språkverk-
städers pedagogiska roll i förhållande till omgivande villkor. Detta görs gen-
om en fallstudie av organisation, attityder och lärandepotential i ett samarbete 
mellan nybörjarstudenter och lärare från en farmaceutisk delkurs samt hand-
ledare från en språkverkstad. Centrala frågor för arbetet är: 
  

1. Hur är organisationen kring utbildningen och Språkverkstaden ut-
formad och hur kan den påverka det skrivpedagogiska samarbetet? 

2. Vilka föreställningar om akademiskt skrivande kommuniceras? 
3. På vilket sätt kan Språkverkstadens handledningssamtal utgöra en 

plattform för lärande och meningsskapande kring akademiska littera-
citeter? 

Avhandlingen är språkvetenskaplig och de centrala studieobjekten är det 
skrivpedagogiska samarbetet och akademiskt skrivande. Studien grundas på 
New Literacy Studies, Wengers teorier liksom dialogism. 

1.4 Språkverkstäder 
Sverige har ett Nationellt nätverk för studie- och språkverkstäder sedan 2003. 
Nätverket har gjort ett antal jämförande sammanställningar om de olika språk-
verkstädernas verksamheter och därtill finns av allt att döma också opubli-
cerade rapporter av verksamheterna vid de olika lärosätena. 

Trots det ökade antalet språkverkstäder i Sverige under de senaste decen-
nierna är verksamheterna i det närmaste outforskade. Det finns mig veterligen 
endast några publicerade texter från början av 2000-talet som behandlar sven-
ska språkverkstäder. Den första är Blückerts nationella kartläggning Skrivar-
stugor och loggböcker. En översikt över idéer och insatser kring studenters 
skrivande (2002) som redogör för arbetet med att utveckla studenternas skriv-
förmåga. Inventeringen bygger främst på granskning av material från internet 
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samt e-postkontakter från ett flertal språkverkstäder. Den andra är rapporten 
Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverk-
staden vid Växjö universitet (Lindgren red. 2005) i vilken det bl.a. finns artik-
lar om det Textverkstadsprojekt som finansierades av Rekryteringsdelega-
tionen. På senare tid har Grönvall (2015) uppmärksammat forskningsluckan i 
en pilotstudie som undersöker skrivhandledning både ur ett student- och hand-
ledarperspektiv. 

Internationellt har forskning om språkverkstäder tilltagit, men USA är 
fortfarande mest framträdande ur ett kvantitets- och tidsperspektiv.3 På vissa 
ställen har språkverkstäder funnits där i mer än ett sekel, vilket gör att forsk-
ningen blivit omfångsrik. I det följande görs en kortfattad introduktion till 
forskningen om det amerikanska språkverkstadsfältet. Inledningsvis görs en 
kort jämförelse mellan amerikanska Writing centers och svenska språkverk-
städer för att åskådliggöra några skillnader och likheter. Därefter ges en kort 
historisk översikt av nordamerikanska språkverkstäder från1970-talet till 
nutid. 

1.4.1 Några jämförelser mellan USA och Sverige 
En stor skillnad mellan verksamheterna i USA och Sverige är att de amerikan-
ska vuxit fram i samband med de skrivkurser för samtliga nybörjarstudenter 
som gavs, och fortfarande ges, som ett obligatoriskt inslag på nordamerikan-
ska universitet. Språkverkstäder har i USA på flera håll ett 100-årigt förflutet, 
vilket kan jämföras med Sverige där språkverkstäder vuxit fram under de 
senaste två decennierna.  

Det finns vissa viktiga skillnader mellan språkverkstäderna. En är att de 
amerikanska språkverkstäderna uteslutande har engelska som målspråk 
medan svenska språkverkstäder handleder på svenska men ibland också på 
engelska. En annan skillnad är att amerikanska språkverkstäder i viss mån 
använder sig av så kallad peer tutoring, där mer etablerade studenter handleder 
mindre etablerade studenter. Denna typ av handledning förekommer (mig 
veterligen) inte i någon större utsträckning i en svensk kontext och anställda 
handledare i svenska språkverkstäder är vanligen av lärosätena anställda 
adjunkter eller lektorer. Vid amerikanska språkverkstäder förefaller det också 
vara vanligt att den anställda personalen bedriver forskning om den egna verk-
samheten, vilket tycks vara ovanligt i Sverige med undantag av vissa studier 
vid Södertörns högskola (Eklund Heinonen & Sköldvall 2015), Chalmers 
tekniska högskola (Gustavsson & Ganobcsik-Williams 2016) och Karlstad 
universitet (Grönvall 2015).  

                                                      
3 Exempel på forskning från andra delar av världen som kan nämnas: Australien (Thompson 
2009, Mackiewicz & Kramer Thompson 2015), Storbritannien (Ganobcsik-Williams 2011), 
och Sydafrika (Archer 2010). 
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Trots skillnader mellan nordamerikanska och svenska språkverkstäder 
finns också flera likheter. På olika sidor av Atlanten erbjuds service till stud-
enter genom individuell handledning där också den eftersträvade utform-
ningen av handledningssamtal och handledarrollen har likheter. Det senare 
kommer till uttryck genom att språkverkstäder hörsammar riktlinjer från pro-
cessorienterad skrivpedagogik (se t.ex. Hoel 2010). En annan likhet är att 
handledare ägnar tid åt och erbjuder olika former av stödmaterial och platt-
former om skrivande via webben.  

1.4.2 Historisk tillbakablick 
Något förenklat kan de amerikanska språkverkstädernas utveckling delas in i 
tre olika skeden med olika syn på litteracitet och lärande (Carino 1995, Carino 
1996, Boquet 1999, Grimm 2009). Förändringarna går i stor utsträckning hand 
i hand med skrivforskningens utveckling: 1) fokus på text och form, 2) fokus 
på skrivprocess och 3) fokus på skrivande som sociala praktiker. Inriktning-
arnas fokus presenteras här i kronologisk ordning vilket i stor utsträckning är 
representativt, men det är också viktigt att komma ihåg att gränserna mellan 
dem är flytande. 

Före och under 1970-talet syftade språkverkstäder i hög grad till att korri-
gera studenttexter med fokus på textens yta såsom grammatik och stavning. 
Verksamheterna var till synes produktinriktade/textorienterade och studenter-
nas skrivande diskuterades i första hand med avseende på korrekthet (Harris 
1976, Carino 1996). 

1960- och 70-talen i USA var en omdanande tid med omfattande samhälle-
liga förändringar inte minst på utbildningsområdet. Under denna tid initier-
ades så kallade open admission programs som ett sätt att öka social, geo-
grafisk och etnisk mångfald och främja utbildning för underrepresenterade 
grupper (Carino 1996). Reformerna medförde att nya studentgrupper började 
studera med påföljd att språkverkstäders verksamheter också expanderade 
(a.a.). Under denna tid var språkverkstäder i stor utsträckning komplement till 
de obligatoriska skrivkurserna och ett stöd till studenterna från open admission 
(North 1984).  Med de nya studentgrupperna uppstod nya situationer för lär-
ande och skrivande vilket bl.a. ledde till att auktoritära utbildningssystem och 
rigida modeller för skrivundervisning började ifrågasättas (jfr Blåsjö 2010).  

När den processorienterade pedagogiken växte fram under 1970-talet på-
verkade den först skrivkurser och något senare språkverkstäder (Carino 1996). 
Som led i denna utveckling förflyttades fokus från textens form till textens 
innehåll. Dessutom blev själva skrivprocessen lika viktig som produkten och 
därigenom också respons på olika versioner av en och samma text (a.a.). En 
följd av detta blev synsättet att skrivande inte behövde läras ut explicit utan 
fokus blev mer på att underlätta och uppmuntra. Under 1980-talet strävade 
språkverkstäder efter att bli mer studentorienterade och kollaborativa verk-
samheter som ville frigöra sig från bilden av att vara en verksamhet som enbart 
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fokuserade på grammatik och stavning (så kallade fix-it shops) (a.a.). Strävan 
hos språkverkstäderna att bli mer studentorienterade var också ett resultat av 
att det fanns misstro riktad mot verksamheterna hos kollegor vid egna och 
andra institutioner (Clark & Healey 1996, Corbett 2008). Arbetet som utfördes 
av språkverkstäder (miss)uppfattades av många som en ohederlig akademisk 
verksamhet där handledare helt enkelt förmodades förbättra texter för att stud-
enter skulle få bättre betyg.  

Inflytelserika texter från denna tid är bland annat North (1984) och Bruffee 
(1984). I sin artikel The idea of a Writing Center hävdar North att språkverk-
staden är en plats där alla skribenter på olika nivåer kan förbättra sina 
skrivfärdigheter. Även om North numera kan anses ha en något förenklad syn 
på språkverkstäders arbete så tycks hans formulering ”Our job is to produce 
better writers, not better writing” alltjämt vara ett axiom (1984:438). Hand-
ledare i språkverkstäder förväntas, enligt denna grundprincip, inte erbjuda 
kunskap eller svar till studenter. Istället uppmuntras handledare till dialogiska 
och kollaborativa samtal för att studenter på så sätt själva ska hitta lösningar, 
få idéer och bättre kontroll över sitt skrivande (a.a.) I linje med North hävdar 
Bruffee (1984) att språkverkstäder är ett forum för kollaborativt lärande där 
jämlikar, som har ungefär samma bakgrund, erfarenheter och mål, formar en 
miljö där studenter övar skrivande. Bruffee menar att målet med språkverk-
städers handledning (peer tutoring) är normal discourse vilket synliggörs i 
följande citat:  

Teaching normal discourse in its written form is thus central to a college 
curriculum because the one thing college teachers in most fields commonly 
want students to acquire, and what teachers in most fields consistently reward 
students for, is the ability to carry on in speech and writing the normal 
discourse of the field in question. (Bruffee 1984:93, min kursivering) 

Bruffee förmedlar, av allt att döma, en strävan efter normal discourse. Formu-
leringen karaktäriserar tidens syn på studenter och skrivande där studenter 
skulle formas i samma mall som lärarna genom en insocialiseringsprocess.  

Med den processorienterade synen på handledning föreskrivs 1) minimal-
istisk handledning, 2) studentens äganderätt till texten och 3) kollaborativa 
angreppssätt till handledning (Brooks 1991, Lunsford 1991, Shamoon & 
Burns 1995). Den första punkten, en minimalistisk handledningsstil (jfr 
Brooks 1991 minimalist tutoring) innebär att alla idéer, allt arbete och alla 
förändringar i textarbetet ska komma från studenten själv. Det är också 
centralt att handledare inte ska appropriera (i betydelsen ta över), redigera eller 
korrekturläsa texter. Den minimalistiska handledningsstilen kan i vissa fall 
innebära ett defensivt förhållningssätt till studenter som kommer till språk-
verkstäder, vilket är något som illustreras i följande citat: 

There are many students who fight a non-editing tutor all the way. They know 
you know how to fix their paper, and that is what they came to have done. 
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Some find ingenious ways of forcing you into the role of editor: some withdraw 
from the paper, leaving it in front of you; some refuse to write anything down 
until you tell them word for word what to write; others will keep asking you 
questions (”What should I do here? Is this part ok?”). Don’t underestimate the 
abilities of these students; they will fatigue you into submission if they can. 
(Brooks 1991:4) 

Brooks uttrycker att studenter själva har förmågan att uppmärksamma och 
korrigera problem eftersom kunskapen finns inom studenten. Detta förhåll-
ningssätt ger en bild av att (vissa) studenter är ovilliga att arbeta och därför 
förväntar de sig att handledare ska redigera texter. Tillvägagångssättet, att en-
bart söka svaret hos studenten, har också kritiserats för att ge en förenklad bild 
av akademiskt skrivande. Att lägga både ansvar och ägande på studenten be-
höver inte nödvändigtvis ge dem goda förutsättningar eftersom akademin är 
en plats där det sker förhandling om skrivande. Bizell konstaterar att studenter 
kan ha behov av explicit undervisning:  

They need composition instruction that exposes and demystifies the institu-
tional structure of knowledge, rather than that which covertly reintroduces 
discriminatory practices while cloaking the force of convention in concessions 
to the ’personal’. The cognitive focus of process-oriented composition studies 
cannot provide the necessary analysis. (Bizell 1992:112) 

I handledningspraktiken kan studenter uppmanas äga sina texter genom att 
handledare: a) inte uttrycker värderingar om texten i för stor utsträckning eller 
b) erbjuder indirekt framför direkt återkoppling.4 När handledare instrueras att 
inte tala om hur studenterna kan ändra sina texter blir deras uppgift istället att 
ställa ledande frågor så att studenterna själva ska hitta svaren och formulera 
hur de vill revidera sina texter (jfr Babcock & Thonus 2012:103–105). Till-
vägagångssättet har vuxit fram ur processpedagogikens allmänna strävan att 
studenter ska se sig som författare med viktiga budskap, med bl.a. Peter Elbow 
som förgrundsgestalt. Handlingssättet har ifrågasätts av flera skrivforskare 
och Bartholomae (Bartholomae & Elbow 1995) är en av dem som anser att 
bilden som förmedlas till studenterna, att de tillåts tro att de har auktoritet över 
sina egna texter, är både vilseledande och falsk. Bartholomae (1995) konsta-
terar att akademiskt skrivande är inbäddat i en kontext av makt och auktoritet 
och detta behöver synliggöras för studenterna:  

To offer academic writing as something else is to keep knowledge from our 
students, to keep them from confronting the power politics of discursive prac-
tice, or to keep them from confronting the particular representation of power, 
tradition and authority reproduced whenever one writes. (Bartholomae 1995: 
64) 

                                                      
4 Direkt återkoppling innebär explicit korrigering av ett problem medan indirekt återkoppling 
uppmärksammar problem men erbjuder inte explicit korrigering (jfr Bitchener & Ferris 2012: 
65). 
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Kollaborativa inslag, inspirerade av processrörelsen, kommer till uttryck i 
handledningssamtalens upplägg där (fysiska) tvåpartsamtal, handledares icke-
auktoritära roll samt fokus på globala framför lokala textnivåer, förespråkas 
(Babcock & Thonus 2012:102–103, Ferris 2003:23). Att fysiska handled-
ningssamtal mellan två parter är att föredra går även det att ifrågasätta, särskilt 
i ljuset av mängden nya digitala verktyg som kontinuerligt dyker upp och 
börjar användas. Empiriska studier visar vissa fördelar med t.ex. distans-
handledning. Coffin & Hewings (2005) hävdar att asynkron interaktion kan 
ge studenterna både tid och utrymme att reflektera över sina idéer innan de 
svarar. Detta svängrum som uppstår via distanshandledning kallar de reflec-
tive space. Ytterligare en fördel med kommunikation via digitala verktyg kan 
vara att handledningen går att spara, vilket kan vara en fördel i studenternas 
skrivprocess. Det är inte alltid lätt att förstå eller minnas vad handledaren 
säger vid handledningstillfället och det är inte nödvändigtvis enkelt att tyda 
sina egna anteckningar. Coffin & Hewings (2005) visar också att interaktion 
med hjälp av digitala verktyg kan öka studenters språkliga medvetenhet och 
påverka studenters skriftliga förmåga positivt. I en jämförelse mellan kon-
ventionell handledning och distanshandledning visar Jones m.fl. (2006) att 
handledare har större talutrymme vid konventionell handledning. Vid distans-
handledningen pratar studenterna mer och initierar fler topiker, relationen 
mellan student och handledare blir mer jämlik och fokus ligger i högre grad 
på globala textaspekter. 

Harris (2000) betonar vikten av att språkverkstäder uppmärksammar sin 
egen roll i den teknologiska utvecklingen. Istället för att avfärda distans-
handledning på grund av att den saknar särskilda samarbetsformer eller per-
sonlig interaktion menar hon att utmaningen ligger i att just överföra dessa 
variabler till distanshandledning.  

Den processorienterade pedagogikens sätt att se på skrivande ifrågasattes 
och utmanades från 1980-talet och framåt med en socialkonstruktivistisk syn 
på skrivande. Socialkonstruktivister karaktäriserar skrivandet som en social 
praktik snarare än som en personlig process eller individuellt uttryck. Det 
tycks dock finnas förhållandevis lite i språkverkstäders handledningspraktik 
som tyder på att praktiken förändrats till följd av den socialkonstruktivistiska 
synen. Handledare kan ha breddat sitt förhållningssätt till text och kontext, 
men de har inte utformat alternativa praktiker och därför finns de gamla kvar 
(jfr Shamoon & Burns 1995).  

Vissa forskare utmanar numera det studentorienterade arbetssättet eftersom 
de menar att det är ett idealistiskt angreppssätt som inte kan förankras i forsk-
ning (se t.ex. Grimm 2003). Grimm (2003) låter förstå att det process-
orienterade tillvägagångssättet under decennier har förts vidare till nya hand-
ledare men att det alltmer börjar ifrågasättas. Dels eftersom tillvägagångssättet 
kan sägas sträva efter assimilering och en begränsad syn på studenter. Dels 
eftersom fokus på språkverkstäders särskilda potential saknas, dvs. hur arbetet 
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i språkverkstäder kan bidra till meningsskapande och utvecklande av nya 
praktiker. Hon förespråkar istället en vidgad syn på litteracitet: 

With an ideological model of literacy, no longer is the student represented as 
”needing help,” but rather as coming to the writing center to work on under-
standing a potentially conflicted social context in which he or she is writing or 
reading or speaking or designing a particular kind of text for the very first time. 
(Grimm 2003:47) 

Även ur ett andraspråksperspektiv kan det processorienterade synsättet vara 
problematiskt eftersom en del av de studenter som skriver på sitt andraspråk 
inte alltid har svaren på de frågor som ställs. Även om handledare är ihärdiga 
och vill att studenten själv ska hitta sina fel kan tillvägagångssättet skapa en 
svårbemästrad handledningssituation dels för studenter (som inte kan svara), 
dels för handledare (som inte får svara) (jfr Blau m.fl. 2002). 

Trimbur (2000) menar att Writing Centers framöver i större utsträckning 
kommer att identifiera sig som Multiliteracy Centers. Det innebär inte bara ett 
namnbyte utan också ställningstagande där verksamheterna inte bara foku-
serar på traditionella tryckta texter utan också på PowerPoint-presentationer, 
webbsidor och dokumentutformning (Trimbur 2000). Numera finns också 
internationella tendenser som pekar på att språkverkstäders utveckling är på 
väg åt detta håll. Trimbur (2000) lånar sitt begrepp mulitliteracy från The New 
London Group (A Pedagogy of Multiliteracies) i vilken de myntar begreppet 
multiliteracies för att beskriva: “the multiplicity of communications channels 
and media, and the increasing saliency of cultural and linguistic diversity” 
(The New London Group 1996:63). Användningen av multiliteracies kan på 
så sätt bidra till att språkverkstäders verksamheter omfattar två centrala glob-
ala förändringar som skett i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. För 
det första inkluderas de olika kommunikationskanaler som idag står studenter 
till buds, och för det andra inkluderas vikten av den kulturella och språkliga 
utvecklingen i en globaliserad värld (jfr Kirchoff 2013). 

1.5 Flerspråkiga studenter 
Det svenska högskoleväsendet är nu för tiden en flerspråkig och parallell-
språkig miljö där svenska och engelska är de vanligast förekommande under-
visningsspråken, vilket innebär att flertalet studenter ibland ses som andra-
språksanvändare i sina studier. När jag i denna studie diskuterar den grupp 
studenter vars första språk eller starkaste språk inte är svenska benämner jag 
dem fortsättningsvis flerspråkiga. (Det är inte självklart att endast personer 
med svenska som andraspråk ska ingå i gruppen flerspråkiga studenter efter-
som modersmål, moderna och främmande språk skulle kunna inkluderas [jfr 
Axelsson & Magnusson 2012:305].) 
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Vid Sveriges högskolor och universitet ökar gruppen studenter med ut-
ländsk bakgrund vilket kan förklaras med att det speglar samhället i stort, men 
det kan också vara uttryck för att den breddade rekryteringen haft effekt. 

Enligt Sveriges officiella statistik (2014) hade 19 % högskolenybörjare 
utländsk bakgrund läsåret 2012/13. I gruppen utländsk bakgrund innefattas 
personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar. Att studenter har utländsk bakgrund säger strängt taget inte något 
om huruvida de studerar på sitt första- eller andraspråk, men man kan anta att 
en stor del av denna grupp studerar på sitt andraspråk. Bland yrkesexamens-
programmen hade de farmaceutiska utbildningarna högst andel nybörjar-
studenter med utländsk bakgrund: apotekarutbildningen med 76 % tätt följt av 
receptarieutbildningen med 64 % (a.a.). 

Första- och andraspråk brukar i engelskspråkig litteratur förkortas med L1 
respektive L2 (där L står för Language) (Abrahamsson & Bylund 2012:154–
155). Skillnaden mellan dem är att förstaspråket är de(t) språk en individ först 
tillägnar sig i livet medan ett andraspråk betecknar de(t) språk som individen 
lär sig efter det första språket. Det finns en tendens att samla alla andraspråks-
användare i en och samma kategori i språk- och utbildningssammanhang även 
om det inte går att generalisera bland studenter som har svenska som andra-
språk. Studenternas förutsättningar och motivation för att lära sig svenska 
skiljer sig åt och de har olika framtidsplaner. För att förstå och förenkla verk-
ligheten används termer som förstaspråk, andraspråk, modersmålstalare och 
icke-modersmålstalare. Användning av terminologin bygger på antagandet att 
det finns några enkla gränsdragningar, men strävan efter att sortera språk-
brukare lyckas sällan beskriva komplexiteten i varje enskild språkbrukares 
situation eftersom de flesta studenter idag använder flera språk parallellt. 

Det finns fallgropar när det gäller distinktionen förstaspråks- och andra-
språksstudenter och onödigt stora generaliseringar görs ibland beroende på 
vilket grupp någon sägs tillhöra. Båda grupperna är heterogena och inom 
gruppen flerspråkiga studenter finns fler olikheter än likheter när det gäller 
faktorer som ålder, socioekonomisk status, utbildningsbakgrund etc. Skillnad-
erna medför olika behov inom högre utbildning och därför kan det vara 
funktionellt att gruppen delas in i tre kategorier: international students, late-
arriving students och early-arriving students (Ferris 2009:3–6). Gemensamt 
för dessa grupper är att deras förstaspråk (av Ferris definierat som språket som 
de exponerades för som små barn) inte är huvudspråk i landet där de studerar. 
I det följande redogörs för skillnader mellan de tre kategorierna, men det är 
samtidigt viktigt att tillägga att det inte finns några tydliga skiljelinjer.  

Den första kategorin international students kan jämföras med den grupp vi 
i Sverige ofta kallar utländska studenter vilken i sin tur kan delas in i två 
undergrupper: internationella studenter eller utbytesstudenter som deltar i ett 
utbytesprogram, och så kallade freemovers, som anordnar sina studier i Sve-
rige själva. Gemensamt för båda grupperna utländska studenter är att studie-
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språket är engelska. Denna grupp med andraspråksstudenter är födda och upp-
vuxna i ett annat land (än Sverige) och studierna i Sverige är oftast tillfälliga 
dvs. de flesta har oftast inte för avsikt att stanna kvar här efter studiernas slut 
(Högskoleverket 2008). Denna grupp studenter ingår inte i denna studie. Den 
andra kategorin, late-arriving students, är studenter som bor stadigvarande i 
landet och som har kommit till Sverige efter 10-årsåldern och/eller har varit i 
landet mindre än åtta år enligt Ferris (2009) definition. Den tredje och sista 
kategorin, early-arriving students, består av andraspråksstudenter som är 
födda i Sverige av föräldrar som migrerat/invandrat eller som kommit hit före 
tio års ålder och som har varit här åtta år eller längre.  

I denna studie undersöks både studenter som har svenska som modersmål 
och studenter som har svenska som andraspråk. Med utgångspunkt i Ferris 
indelning av andraspråksstudenter handlar det här om de två senare grupperna 
late-arriving students och early-arriving students.  

1.6 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av åtta kapitel. Det första kapitlet innehåller studiens 
bakgrund samt dess fokus och syfte. I det andra kapitlet presenteras avhand-
lingens teoretiska ramverk New Literacy Studies, Wengers sociala teori om 
praktikgemenskaper och lärandesystem samt dialogism. I det tredje kapitlet 
redogörs för tidigare forskning med relevans för avhandlingen. Kapitel fyra 
introducerar avhandlingens material, metoder och operationalisering. Kapitel 
fem till sju är resultatkapitel och de går från ett makro- till ett mikroperspektiv. 
Kapitel fem undersöker organisation kring det pedagogiska samarbetet och 
hur det kan påverka skrivpedagogiken. Kapitel sex diskuterar vilka olika före-
ställningar om akademiskt skrivande som kommer till uttryck. Kapitel sju 
granskar hur interaktionen i Språkverkstadens handledningssamtal kan på-
verka möjligheter och hinder för lärande. Kapitel åtta sammanfattar och disku-
terar studiens slutsatser samt lyfter fram några pedagogiska implikationer för 
framtida arbete och forskning om språkverkstäder.  
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2 Teoretisk ram 

 
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Jag använder flera teo-
rier för att få perspektiv på studieobjekten. Tolkningsramar har hämtats från 
New Literacy Studies (NLS) (Street 1984, Barton m.fl. 2000, Lillis 2003, Gee 
2015) och Wengers sociala teori om praktikgemenskaper och lärandesystem 
(Wenger 1998) samt dialogism (Bachtin 1981, 1984, Matusov 2009, Linell 
2011).  

2.1 En social teori om litteracitet  
Det engelska begreppet literacy (litteracitet) används i hög grad i svenska 
utbildnings- och forskningssammanhang. Det har framhållits att den svenska 
termen litteracitet främst erbjuder en lingvistik förståelse av läsning och skriv-
ande (Bagga-Gupta & Säljö 2013:12) men bl.a. inom andraspråksfältet har 
begreppet slagit igenom på ett bredare sätt (se t.ex. Axelsson & Magnusson 
2012, Sellgren 2011, Eklund Heinonen 2015). Här väljer jag att använda den 
svenska termen litteracitet framför literacy eftersom jag anser att det är ange-
läget att en svensk terminologi används och utvecklas parallellt med den 
engelskspråkiga.  

Begreppet litteracitet är omdiskuterat och det finns minst två olika för-
klaringsmodeller. Litteracitetsforskare inom NLS gör en distinktion mellan en 
autonom och en ideologisk syn på litteracitet (Street 1984:19–43, Barton 
2007:18–119, Gee 2015:64–65). Den autonoma förklaringsmodellen utgår 
från att litteracitet är något kognitivt eller mentalt (Street 1984:19–43, Barton 
2007: 118–119) och litteracitet förstås som dekontextualiserat med fokus på 
tekniska aspekter av läsande och skrivande. Med detta synsätt förväntas litte-
racitet läras in och behärskas av den enskilde individen och om vederbörande 
inte utvecklas enligt normen lokaliseras problemet hos den enskilde individen. 
Den ideologiska förklaringsmodellen utgår istället från att litteracitet är en del 
av sociala praktiker, vilket medför att kontexten blir avgörande för hur män-
niskor skapar mening av text och andra språkliga resurser (Street 1984:19–
43). Litteracitet blir då en del av det aktuella sociokulturella sammanhanget, 
och kontexten formas också av deltagarna som ingår i den. För att en individ 
ska kunna delta eller ingå in i en specifik kontext krävs ett samspel mellan 
olika aktörer i den sociokulturella kontexten.  
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En viktig distinktion mellan en autonom och ideologisk syn på litteracitet 
är att med ett ideologiskt synsätt kan en individ förfoga över flera olika littera-
citeter medan det autonoma synsättet förespråkar en litteracitet som (enkelt) 
kan överföras mellan olika kontexter. Detta förklarar varför man inom NLS 
ofta talar om literacies i pluralform. 

Litteraciteter förstås här i en ideologisk betydelse som del av sociala prak-
tiker där begreppet social praktik kan definieras som återkommande hand-
lingar utformade över tid i en historisk och social kontext (jfr Barton & 
Hamilton 2000, Wenger 1998:47). De sociala praktikerna kan antingen rela-
teras till en övergripande kontext såsom akademiskt skrivande i allmänhet 
eller handlande inom en viss grupp t.ex. skrivande vid en viss institution. 
Centrala begrepp för teorin är även skriftpraktiker (literacy practices) och 
skrifthändelser (literacy events) (Barton & Hamilton 2000:7–15). Skrift-
praktiker är vad människor gör med litteracitet och de är icke-observerbara 
eftersom de inkluderar värderingar, attityder, känslor och sociala förhållanden 
(Barton & Hamilton 2000:7). De innefattar också individers medvetenhet om 
och konstruktioner av litteracitet samt hur individer talar om och förstår 
litteracitet. Skriftpraktiker består både av interna processer hos enskilda indi-
vider och av sociala processer som förenar människor (a.a). Skrifthändelser å 
andra sidan är aktiviteter där text används när individer talar om, läser eller 
skriver text, eller gör något annat där text har betydelse (Barton & Hamilton 
2000:8–14). Skrifthändelser är observerbara och de kan bilda mönster och 
bygga upp skriftpraktiker. Heath ger skrifthändelse (literacy event) följande 
definition:  

[A]ny occasion in which a piece of writing is integral to the nature of the 
participants’ interactions and their interpretive processes. (Heath 1983:50) 

NLS låter förstå att utbildningsinstitutioner vanligen stödjer dominerande 
skriftpraktiker och konstaterar att det språk och de praktiker som värderas i 
skolan i många fall inte lärs ut explicit till grupper som är mindre priviligi-
erade (Gee 2004:3). Detta tillvägagångssätt kan i förlängningen leda till att 
offentliga institutioner fortsätter att privilegiera dem som redan är priviligi-
erade (jfr Lillis 2001:39) 

Skriftpraktiker är kulturellt konstruerade och liksom alla kulturella feno-
men så har de historiska rötter (Barton & Hamilton 2000:13). För att förstå 
samtida litteracitet behöver man också förstå hur den är historiskt situerad. 
Människors förståelse av litteracitet är en viktig dimension av lärande och 
individers olika synsätt och teorier styr deras reella handlingar och härigenom 
får studier av skriftpraktiker direkta kopplingar till utbildning (Barton & 
Hamilton 2000:14).  

Academic Literacies har utvecklats från New literacy Studies (Ganobcsik-
Williams 2006, Lea 2008) och termen har använts i Storbritannien sedan 
mitten av 1990-talet (Lillis & Scott 2007). Forskningsinriktningen ansluter sig 
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till en ideologisk syn på litteracitet. Skrivande och läsande förstås som prak-
tiker och ökad förtrogenhet och förståelse för praktikerna äger rum i deras 
sociala kontexter. 

 Academic Literacies kan lätt sammanblandas med academic literacy. Det 
sistnämnda syftar vanligen på akademiskt läsande och/eller skrivande i all-
mänhet medan det tidigare syftar på ett forskningsfält med ett särskilt intresse-
område samt en teoretisk och ideologisk bakgrund i synen på social praktik, i 
enlighet med definitionen i förra avsnittet (Lillis & Scott 2007). Här handlar 
det alltså om forskningsfältet Academic Literacies som huvudsakligen utgår 
från brittiska förhållanden (Lea & Street 1998, Lillis 2003) och för att skilja 
dem från varandra kallas det förstnämnda Academic Literacies (AL) med 
versaler och det senare akademisk litteracitet.  

Academic Literacies belyser motsättningar och inkonsekvenser i rådande 
praktiker för undervisning och lärande inom ramen för högre utbildning. 
Forskare betonar vikten av att studera studenters skrivande i den institutionella 
och sociala kontext där den produceras (Lillis 2001). Studenters svårigheter 
med skrivande och lärande lyfts till frågor om epistemologi, praktik och 
diskurs istället för att betraktas som individuella brister hos enskilda studenter 
(Lea & Street 1998). AL-forskare ifrågasätter också att litteracitet enkelt kan 
överföras från en kontext till en annan och de menar att problemen förenklas 
om man påstår att de i första hand återfinns i studenternas texter (Lea & Street 
1998, Lillis 2001). Dessutom uppmärksammas att undervisande lärare inom 
akademin behöver fundera över hur kunskap konstrueras inom deras fält, när 
de möter studenter med olika bakgrunder och skilda förväntningar. Andra 
viktiga omständigheter som diskuteras är makt och auktoritet.  

Skrivande inom akademin förstås som en social praktik som är situerad och 
kontextualiserad. Lärande överförs inte från lärare till student utan handlar om 
pågående interaktion på flera olika nivåer: ämnesdisciplinär, institutionell 
men också individuell. En fördel med detta synsätt är att det fjärmar sig från 
antagandet att den breddade rekryteringen har negativa konsekvenser, och 
istället väljer forskarna att fokusera på och undersöka institutionella praktiker 
och kontexter där studenter förväntas lära, läsa och skriva. Inom detta forsk-
ningsfält framhåller man att studenternas möte med akademiskt skrivande inte 
bara handlar om färdigheter eller insocialisering.  

I Lea & Streets studie Student writing in higher education: An academic 
Literacies approach (1998) behandlas lärarnas förväntningar på akademiskt 
skrivande och studenternas tolkningar av dessa i en brittisk kontext. De ur-
skiljer tre olika diskurser (models) om akademiskt skrivande som ligger till 
grund för både riktlinjer och praktik. I avhandlingen kallas modeller för dis-
kurser för att understryka att det handlar om olika sätt att konstituera kunskap 
som tillsammans med sociala praktiker formar maktrelationer. 

I följande avsnitt redogör jag för de tre diskursernas olika antaganden om 
litteracitet(er) och skrivande och i viss mån för hur de förhåller sig till var-
andra.  
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2.1.1 Färdighetsdiskursen 
Inom färdighetsdiskursen betraktas litteracitet och skrivande främst som en 
kognitiv och individuell färdighet (Lea & Street 1998). De som anammar 
färdighetsdiskursens synsätt kan sägas betrakta undervisning som ett bank-
system där läraren förväntas deponera information, kunskap och färdigheter 
hos studenten (Cummins 2000:47). I en skrivkontext är det främsta målet att 
korrekta och välformulerade texter produceras, och den skrivpedagogik som 
förespråkas är explicit undervisning, vilket i första hand görs genom att foku-
sera på det skrivna språkets yta såsom stavning och interpunktion (Lea & 
Street 2006:369). I en akademisk kontext kan också uppsatsstruktur, stycke-
indelning, citat, källhänvisning och litteraturlista betonas.  

Förespråkare för färdighetsdiskursen ser ofta studenternas färdigheter som 
något som kan korrigeras och förbättras. Studenternas förmåga att använda 
litteracitet kan utgöra underlag för att bedöma deras (akademiska) förmåga 
och potential (Miller & Satchwell 2006). På så sätt kan studenter grupperas 
som starka eller svaga, bra eller dåliga eller ambitiösa eller icke-ambitiösa. 
Grimm skriver: 

Under this model, some students seem to work harder than others, or some 
students are smarter than others, or some students aren’t focused, or some 
students don’t know how to manage their time, or some students are simply 
unprepared and therefore don’t belong at the university. (Grimm 2003:45) 

Om en student inte behärskar – det som ofta uppfattas som – akademins värde-
neutrala färdigheter läggs ofta skulden på den enskilda studenten (Grimm 
2003:45 och Lillis & Turner 2001). Diskursen kan sägas ha en autonom syn 
på litteracitet och ingen (eller liten) hänsyn tas till kontexten (Lea & Street 
1998:158) i form av skrivsituation, genre, syfte eller mottagare. När inlärning 
utförts ordentligt förväntas kunskaper enkelt överföras till nya kontexter och 
härigenom kan skrivandet separeras från sociala, kulturella och ämnesspeci-
fika dimensioner. 

2.1.2 Socialiseringsdiskursen 
Förespråkare av socialiseringsdiskursen intresserar sig för studenternas pro-
cesser och vägar in i den akademiska (text)världen (Lea & Street 1998). 
Studenterna förväntas här förvärva nya sätt att tänka, resonera, tolka, förklara, 
tala och skriva, vilket utgör en del av etablerade ämnes- och utbildnings-
områden. När de väl insocialiserats blir de också bärare av samma värderingar, 
tänkesätt och praktiker som lärare och forskare. Socialiseringsdiskursen har 
som utgångspunkt att genrer och diskurser är förhållandevis stabila och kon-
ventionaliserade, och när studenten en gång lärt sig grundreglerna för hur det 
fungerar inom en akademisk genre så kan dessa reproduceras förhållandevis 
enkelt i andra sammanhang (Lea & Street 1998).  
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Lillis (2003:194) gör gällande att det finns två pedagogiska huvudspår i 
socialiseringsdiskursen. Det första spåret tror på implicit induktion och tanken 
är då att studenter tillägnar sig etablerade diskurspraktiker genom att enbart 
vistas i miljön, medan det andra spåret förespråkar explicit undervisning t.ex. 
av akademiska genredrag. I en svensk högskolekontext handlar det i regel om 
det förstnämnda spåret och studenter förväntas i stor utsträckning själva fånga 
upp vad som fordras av dem som akademiska skribenter utan någon egentlig 
undervisning. Lärare utgår då ofta från att alla studenter som saknar förtrogen-
het med de akademiska konventionerna på egen hand kan tillgodogöra sig dem 
i samband med övrig kunskapsinhämtning (Lea & Street 1998). Även om 
företrädare för socialiseringsdiskursen erkänner förekomsten av olika genrer 
och diskurser inom olika ämnesområden betraktas kunskap om skrivande som 
något relativt stabilt. Eftersom socialiseringsdiskursen ofta utgår från att stud-
enter kan (re)producera akademiska diskurser utan svårigheter genom inter-
aktion och deltagande kan den i detta avseende kopplas till en autonom syn på 
litteracitet. Jones m.fl. kritiserar socialiseringsdiskursens angreppssätt:  

[I]t appears to assume that the academy is a relatively homogenous culture, 
whose norms and practices have simply to be learnt to provide access to the 
whole institution. (Jones m.fl. 1999:xxi) 

2.1.3 Academic Literacy-diskursen 
I Academic Literacy-diskursen uppfattas litteraciteter som sociala praktiker. 
Skrivande förstås som komplexa processer utvecklade inom olika ämnes-
områden och knutna till interna diskurser med specifika kunskapskrav och 
särskilda sätt att skriva (Lea & Street 1998). Det är inte bara ämnenas olika 
sätt att skriva som uppmärksammas utan också i vilken utsträckning skrift-
praktiker kan kopplas till enskilda institutioner, ämnen, kurser och enskilda 
lärare. AL-diskursens förespråkare intresserar sig inte i första hand för språk-
ets yta utan koncentrerar sig på spörsmål som kan vara svårare att urskilja och 
artikulera såsom frågor om identitet, meningsskapande, auktoritet och makt. 

Företrädare från denna diskurs ser förändring som en naturlig del av prak-
tiken, medan företrädare för de två andra diskurserna snarare förespråkar 
regler och insocialisering i en beständig praktik. Studenter uppfattas inte som 
ovana skribenter utan snarare som nybörjare i den akademiska diskursen 
(Grimm 2003:47). Utbildning förstås som en process snarare än assimilation, 
och lärande handlar inte bara om utveckling eller att försöka glömma sin iden-
titet utan om en utvidgning av en befintlig repertoar (Grimm 2003:53). Utbild-
ningens funktion blir därför att stödja studenters deltagande i förekommande 
diskurser och skriftpraktiker genom direkt och explicit uppackande av för-
ståelse, attityder, normer och ramverk som omger det akademiska skrivandets 
kritiska granskning. AL-forskaren Joan Turner skriver: ”The process of 
shaping language and recognizing shapes in language in academic discourse 
is what academic literacy draws attention to” (Turner 2000:158). 
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Diskurserna ska inte betraktas som avgränsade från varandra där en diskurs 
ersätter en annan utan snarare inkluderar de stegvis varandra:  

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

2.2 En social teori om lärande och praktik-
gemenskaper 

2.2.1 Praktikgemenskaper  
Wengers Social Learning Theory grundar sig i situerade kunskapsteorier och 
bygger på antaganden om att kunskap realiseras i grupper mellan olika indi-
vider, över tid och i delade praktiker (Wenger 1998). Han menar att lärande 
äger rum genom deltagande i praktikgemenskaper (communities of practice). 
Praktikgemenskaper är enligt Wenger m.fl.:  

groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about a 
topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interacting 
on an ongoing basis. (Wenger m.fl. 2002:4) 

Begreppet community of practice tillskrivs vanligen Lave & Wenger (1991) 
men begreppet har använts tidigare (jfr Hoadley 2012:287). Praktikgemen-
skaper finns överallt och är bekanta företeelser för de flesta av oss, ibland så 
välbekanta att de kan vara svåra att känna igen (Wenger 2006:3). Människor 
kommer i kontakt med en mängd olika praktikgemenskaper varje dag: i hem-
met, på arbetet och på fritiden. Det kan handla om en familj, en arbetsplats 
eller ett fotbollslag. Genom att individer deltar i flera olika praktikgemen-
skaper sker individers identitetsarbete också i olika praktikgemenskaper.  

Centralt i teorin är att sociala praktiker utvecklas av människor inom olika 
praktikgemenskaper. Praktiker förstås som handlingar som alltid kan kopplas 
till en social, historisk och kulturell kontext, och på så sätt blir relationer, 
mening och betydelse förhandlingsbara i olika praktikgemenskaper (Wenger 
1998:47). Lave & Wenger (1991) beskriver också lärande som bundet till del-
tagande i en grupp och de använder begreppet legitimt perifert deltagande 
(legitimate peripheral participation [LPP]). Lärande genom LPP innebär att 
nybörjare (new-comers) erbjuds legitimitet och ges möjlighet att aktivt kunna 
delta i en praktikgemenskap. Genom en process av LPP blir individer del-
tagare i och formar en identitet i en praktikgemenskap som utgör en samlings-
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plats för gemensamma praktiker (Wenger 1998:11). Att kategorisera praktik-
gemenskapers deltagare i nybörjare och etablerade kan ge en förenklad bild 
av verkligheten eftersom deltagare kan vara mer eller mindre etablerade i för-
hållande till andra deltagare. Det finns heller ingen slutpunkt för en etablerad 
deltagare (jfr Blåsjö 2004:15).  

I praktikgemenskaper utvecklas, förhandlas och delas praktiker som en 
viktig komponent av lärande. Förhandling sker genom en samverkan mellan 
individers deltagande (participation) och reifiering (reification). I det följande 
redogörs först för deltagande och därefter för reifiering. Deltagande syftar på 
processen att ta del av aktiviteter men också de relationer som man har med 
andra i processen (Wenger 1998:55). Deltagande kan därför handla om både 
handling och sammanlänkning, och det kan vara både personligt och socialt. 
Det handlar om att kunna känna, tänka och agera i förhållande till andra män-
niskor.  

Lave & Wenger (1991:47–58) hävdar att situerat lärande är en nödvändig 
och en integrerad del av sociala praktiker. Genom LPP interagerar nybörjare 
med (mer) etablerade deltagare, och på detta sätt får nybörjare erfarenhet av 
olika praktiker som kännetecknar praktikgemenskapen. Vissa sociala förete-
elser kan underlätta eller förhindra etablerat deltagande.  

Wenger utvecklar tanken om deltagande och menar att individers förhåll-
ande till praktikgemenskaper inbegriper både deltagande och icke-deltagande 
och därför är distinktionen mellan dem viktig (1998:164–172). För enskilda 
individer är det omöjligt att identifiera sig med allt eller alla och följaktligen 
kan vi inte heller ingå i alla praktikgemenskaper (1998:164–172). Medveten-
het om den egna insider/outsider-positionen behöver under dessa förhållanden 
inte påverka självuppfattningen om det inte är så att man försöker bli en del 
av en praktikgemenskap.  

 Att vara icke-deltagande och outsider är oftast tämligen oproblematiskt. I 
ett idrottssammanhang skulle det kunna jämföras med att inte vara en del av 
motståndarlagets praktikgemenskap. Detta skiljer sig från att vara icke-deltag-
ande i en praktikgemenskap som man formellt tillhör, vilket kan innebära att 
man inte deltar på samma villkor som andra individer i praktikgemenskapen. 
I de senare fallen blir Wengers distinktion mellan perifert deltagande (peri-
pherality) och marginellt deltagande (marginality) användbar (1998:165–
172). Perifert deltagande karaktäriseras av att ett visst mått av icke-deltagande 
möjliggör ökat deltagande medan marginellt deltagande är en form av icke-
deltagande som förhindrar etablerat deltagande. För att återigen anknyta till 
idrott kan perifert deltagande i en lagsport innebära att du som ny i laget får 
delta i träningar och spela matcher medan marginellt deltagande kan innebära 
att du får delta i träningar men aldrig spela matcher.  

Även begreppet delaktighet används, i betydelsen deltagares medverkan i 
de kommunikativa sammanhang de ingår i. Det handlar om att förstå sam-
manhangen de ingår i men också vilket inflytande de har över sin del eller 
över utformningen av sammanhangen (jfr Rönn 2009:47). Det skiljer sig från 
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Wengers deltagande (1998) genom att det senare främst handlar om processen 
det innebär att vara en del av sociala sammanhang t.ex. att tillhöra eller stå 
utanför. 

Reifiering inriktar sig istället på de processer som det innebär att ge form 
åt handlingar, upplevelser, händelser, företeelser, känslor, relationer etc. i ett 
socialt sammanhang (Rönn 2009:41). Reifiering handlar om att förtingliga 
mänskliga erfarenheter till objekt och dessa objekt kallas reifikationer 
(Wenger 1998:57–62). Syftet med reifiering kan vara att göra abstrakta saker 
mer konkreta och därmed enklare att tolka. Reifikationer blir en slags spegling 
av praktiker – ett förtingligande. Alla praktikgemenskaper producerar red-
skap, symboler, berättelser, termer och koncept som reifierar något som 
förtingligats (Wenger 1998:59). Reifikationer kan vara materiella ting, som 
nämns ovan, men de behöver inte nödvändigtvis vara det. Wenger menar att 
ord som demokrati och ekonomi kan utgöra exempel på reifikationer när de 
används som aktiva agenter eftersom de kan vara en genväg till kommunika-
tion (Wenger 1998:58). I denna studie används fortsättningsvis reifiering för 
processer och reifikation för olika typer av artefakter.  

Reifikationer förekommer ofta inom utbildning och kan handla om kodifi-
ering av kunskap i t.ex. läroböcker eller kursplaner (Wenger 1998:264). Reifi-
ering kan generera ett övergångsstadium mellan praktikgemenskap och in-
lärare. Detta extra steg kan leda till att inläraren också måste förstå reifika-
tionen som kanske inte finns i praktikgemenskapen. Reifikationer kan därför 
vara både hinder och möjlighet vid inlärning. Wenger skriver: “in other words, 
there is a pedagogical cost to reifying in that it requires additional work – even, 
possibly, a new practice – to make sense of the reification” (Wenger 1998: 
264). Att erbjuda nybörjare olika typer av reifikationer garanterar inte tillgång 
till deltagande. Genom att kodifiera kunskap kan en falsk förhoppning skapas 
av att det finns en oproblematisk relation mellan individuella inlärare och 
delar av ett ämnesinnehåll. En karta kan vara ett exempel på en reifikation. 
Eftersom en karta inte är verkligheten kan man vid läsning behöva gå via tidig-
are kunskaper om t.ex. skalor, väderstreck och symboler.  

Både deltagande och reifikationer formar vår erfarenhet och de kan göra 
det på konkreta sätt (Wenger 1998:59). Genom att använda ett redskap för att 
utöva en aktivitet så förändras aktivitetens karaktär. Wenger ger ordbehand-
lare som exempel och förklarar att redskapet kan förändra synen på skrivande 
men också hur man går tillväga med skrivandet. Reifikationer och deltagande 
behöver vara i proportionell och relationell balans för att kompensera för var-
andras tillkortakommanden (Wenger 1998:65). 

Participation and reification both require and enable each other. On the one 
hand, it takes our participation to produce, interpret, and use reification, so 
there is no reification without participation. On the other hand, our parti-
cipation requires interaction and thus generates shortcuts to coordinated 
meanings that reflect our enterprises and our takes on the world; so there is no 
participation without reification. (Wenger 1998:67) 
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När Lave & Wenger (1991) studerar lärlingskap som ett sätt att lära synliggörs 
att det inte bara handlar om ett förhållande mellan lärling och mästare utan att 
det är ett komplext förhållande av sociala relationer som äger rum mellan lär-
lingar, mer erfarna lärlingar och gesäller. Wenger (1998) konstaterar att lär-
ande i en praktikgemenskap inte endast är begränsat till lärlingar. En praktik-
gemenskap kan vara en dynamisk plats som involverar interaktion och lärande 
för alla deltagare. En vanlig föreställning är att det främst är studenter som 
ingår i lärandeprocesser men med valda teorier blir var och en som arbetar vid 
lärosäten lärande individer. Lave & Wenger (1991) framhåller också att på 
samma sätt som de lärande individerna utvecklas så utvecklas också kunskap, 
verksamheten och gruppen (jfr Blåsjö 2004). Med synen på lärande som 
återspeglas i teorin återfinns inte färdigheter/kompetenser hos enskilda per-
soner, och därför blir det relevant att undersöka hur praktikgemenskaper är 
organiserade och hur olika resurser för lärande organiseras. 

I sociala lärandesystem finns dels konstellationer av praktikgemenskaper 
(constellation of practices) som är en ”lösare” social konfiguration, dels 
praktikgemenskaper, en ”tätare” social konfiguration (Wenger 1998:126, 
Rönn 2009:262). Konfigurationer ovanför praktikgemenskapsnivå tolkas som 
för avlägsna, för breda, för olika eller för diffusa att behandlas som enskilda 
praktikgemenskaper enligt Wenger:  

Some configurations are too far removed from the scope of engagement of 
participants, too broad, too diverse, or to diffuse to be usefully treated as a 
single communities of practice. This is true not only of very large configur-
ations […] but also of smaller ones […]. Whereas treating such configurations 
as single communities of practice would gloss over the discontinuities that are 
integral to their very structure, they can profitably be viewed as constellations 
of interconnected practices. (Wenger 1998:126–127).  

Konstellation av praktikgemenskaper karaktäriseras av Wenger i nio punkter: 
dela historiska rötter (sharing historical roots), ha sammankopplade före-
havanden (having related enterprises), fylla en funktion eller tillhöra en 
institution (serving a cause or belonging to an institution), ha liknande villkor 
(facing similar conditions), ha gemensamma deltagare (having members in 
common), dela artefakter (sharing artefacts), ha geografisk närhet (having 
geographical relations of proximity or interaction), ha överlappande stil eller 
diskurser (having overlapping styles or discourses), konkurrera om samma 
resurser (competing for the same resources) (1998:127). Dessa kriterier för en 
konstellation av praktikgemenskaper sammanfattas av Rönn (2009:63) enligt 
följande:  
 

 Det finns flera sociala praktiker. 
 De sociala praktikerna har en gemensam övergripande social ram. 
 De sociala praktikerna är sammanlänkande på olika sätt. 
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Praktikgemenskaper karaktäriseras istället av att de har ömsesidigt engage-
mang (mutual engagement), gemensamt förehavande (joint enterprise) och 
delad repertoar (shared repertoire) (Wenger 1998:72–85, 2000:229; översätt-
ningar Rönn 2009). För att kunna bli deltagare i en praktikgemenskap krävs 
därför att nya deltagare får tillgång till dessa tre dimensioner av praktikgemen-
skapen. 

Ömsesidigt engagemang innebär att deltagarna är förenade genom sin 
kollektiva förståelse av vad gemenskapen innebär (Wenger 2000:229). Att 
vara kompetent i sitt ömsesidiga engagemang innebär att förstå gemenskapen 
så väl att man kan bidra till den. Gemensamma förehavanden innebär att 
deltagarna ingår i en verksamhet som ägnar sig åt gemensamma mål. Med 
hjälp av gemensamma förehavanden konstruerar deltagarna tillsammans prak-
tikgemenskapen. De kommunicerar med varandra och etablerar gemensamma 
normer och relationer. Att vara kompetent i sitt gemensamma förehavande 
innebär att kunna engagera sig i verksamheten och vara en person som andra 
i gemenskapen har förtroende för. Delad repertoar innebär att deltagarna har 
och utvecklar gemensamma resurser vad gäller språk, stil, rutiner, medveten-
het, artefakter, redskap, berättelser etc. Att vara kompetent i sin delade 
repertoar innebär att man har tillgång till denna repertoar och kan använda den 
på ett lämpligt sätt.  

2.2.2 Levnadsbanor 
Med begreppet levnadsbanor (learning trajectories) ges lärandet en form av 
riktning (Wenger 1998:154). Konceptet försöker fånga den process över tid 
där deltagare rör sig i en riktning genom att handla på ett nytt sätt som så 
småningom kan ändra a) deras sätt att vara b) hur man uppfattas av andra och 
c) hur man uppfattar sig själv som en del av en särskild praktikgemenskap.5 
Vägar in i en praktikgemenskap kan skilja sig åt och behöver inte vara enkla. 
En praktikgemenskap är: ”neither a haven for togetherness nor an island of 
intimacy insulated from political and social relations” (Wenger 1998:77). Att 
ingå i en praktikgemenskap innebär inte att alla som är en del av den handlar 
på samma sätt, har samma perspektiv eller upplever sig ingå i den lika mycket. 
Nybörjare vill inte nödvändigtvis ta över (och reproducera) praktikgemen-
skapens sociala praktiker och då kan förhandling äga rum mellan nya och 
gamla deltagare.  

Individer kan utveckla olika levnadsbanor i praktikgemenskaper och i kon-
stellationer av praktiker (Wenger 1998:153). Fem olika typer av levnadsbanor 
presenteras: perifera levnadsbanor (peripheral trajectories), inåtgående lev-
nadsbanor (inbound trajectories), initierade levnadsbanor (insider trajec-
tories), gränslevnadsbanor (boundary trajectories) samt utåtgående levnads-
banor (outbound trajectories) (1998:153–156), vilka kortfattat beskrivs nedan. 

                                                      
5 Det kan handla om en eller flera deltagare men även en praktikgemenskap som helhet. 
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 Perifera levnadsbanor handlar om nybörjares färd in en praktikgemenskap 
vilket kan innebära ett legitimt perifert deltagande (1998:11). Nybörjare kan 
vara en legitim del av praktikgemenskapen men ändå perifera när det gäller 
gemensamma förehavanden, ömsesidiga engagemang och delad repertoar. För 
en nybörjare kan etablerade deltagare erbjuda prov på möjliga levnadsbanor 
genom att nybörjarna kan höra deras berättelser och iaktta deras deltagande. I 
inåtgående levnadsbanor sällar sig nybörjare till deltagande i en praktik-
gemenskap och de har för avsikt att bli etablerade deltagare i praktikgemen-
skapen. Nybörjarna investerar en del av sin identitet i sitt framtida deltagande 
trots att deras deltagande kan vara perifert. Identiteten upphör inte att ut-
vecklas bara för att man blir/är etablerad deltagare. Initierade levnadsbanor 
kan innebära nya krav på omförhandling eftersom praktiker kontinuerligt 
utvecklas och nya krav tillkommer inte minst när nya deltagare tillkommer. 
Därför kan nybörjare utgöra ett visst hot mot praktikgemenskapens etablerade 
deltagare och deras position i praktikgemenskapen. Att vara etablerad deltag-
are innebär inte nödvändigtvis att individer slår sig till ro och undviker vidare-
utveckling. Gränslevnadsbanor frambringar betydelse genom att överbrygga 
gränser och sammanlänka praktikgemenskaper. Att upprätthålla identitet över 
gränser kan vara en av de svåraste utmaningar som finns. Utgående levnads-
banor leder bort från praktikgemenskapen. Wenger (1998) exemplifierar det 
med när barn blir stora och lämnar hemmet. Då är fokus kanske främst på hur 
deltagande i familjen skapat möjligheter för vad som kommer härnäst. Det 
vanligaste kanske är att man tänker på en praktikgemenskap som något man 
vill bli en del av men det kan också vara något som man formas i och sedan 
lämnar. 

Utöver de fem levnadsbanorna finns det dessutom en så kallad mönster-
levnadsbana (paradigmatic trajectory) i vilken mer etablerade deltagare bli 
förebilder eller föredöme för mindre etablerade deltagare (Wenger 1998:56). 
I en högskolekontext kan t.ex. äldre studenter, lektorer eller forskare utveckla 
mönsterlevnadsbanor i fråga om studier, forskning eller arbete.  

Deltagande och reifikation kan båda bidra till kontinuitet och diskontinuitet 
över gränser. Nedan redogörs närmare för några gränsrelationer.  

2.2.3 Gränser  
Gränser kan vid första anblick förstås som något negativt eftersom de ut-
trycker skiljelinjer och begränsningar. Wenger åskådliggör i sitt teoretiska 
ramverk betydelsen av gränser: ”shared practice by its very nature creates 
boundaries” (2000:232). Gränser är viktiga av två skäl, för det första kopplar 
de ihop praktikgemenskaper (och konstellationer av praktikgemenskaper) och 
för det andra erbjuder de inlärningstillfällen (Wenger 2000). Lärande vid 
gränser skiljer sig från lärande i praktikgemenskaper. I praktikgemenskaper 
där deltagare har liknande kompetens finns risk att dynamik saknas och 
praktiker kan bli förlegade. Omvänt om deltagarnas kompetens är alltför långt 
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ifrån varandra så behöver inte heller lärande äga rum. Avståndet mellan vad 
man kan och någon annan kan kan vara alltför stort och i värsta fall kanske 
man bara lär sig att man inte är deltagare.  

Processer vid gränser är viktiga för att skapa fungerande lärandesystem och 
det finns komponenter som aktivt kan underlätta överbryggande av gränser: 
två av dessa är gränsöverskridare (brokers) och gränsobjekt (boundary 
objects) (Wenger 2000:235–236). Gränsöverskridare skapar förbindelse över 
gränser genom att de t.ex. kan tillämpa praktiker från en praktikgemenskap i 
en annan (Wenger 1998:104–121). För att vara gränsöverskridare krävs: 
”enough legitimacy to influence the development of a practice, mobilize atten-
tion, and address conflicting interests” (Wenger 1998:109). Praktikgemen-
skaper fokuserar i regel på den egna verksamheten vilket medför att den för-
handlade förståelsen och kompetensen som finns i praktikgemenskapens 
kärna kan saknas vid gränserna.  

Wenger (1998) konstaterar att gränsöverskridare bör undvika att: a) bli 
involverade i praktikgemenskapen på ett sådant sätt att de blir etablerade 
deltagare och b) bli avvisade som inkräktare. Deras styrka ligger nämligen i 
att inte vara i praktikgemenskapen men inte heller utanför. Gränsöverskridare 
behöver balansera mellan att vara deltagare och icke-deltagare och dessutom 
ha tillräckligt med distans för att kunna bidra med nya perspektiv samtidigt 
som de ska ha tillräckligt med legitimitet att bli lyssnade på.  

Gränsobjekt är artefakter som är en del av flera praktikgemenskaper sam-
tidigt (Wenger 2000). Gränsobjekten möjliggör en koordinerad process och 
kan underlätta kommunikation samt överbrygga klyftor mellan praktikgemen-
skaper. Eftersom gränsobjekt används av olika individer i olika praktikgemen-
skaper behöver de tillgodose behoven hos alla grupper – annars kan de poten-
tiellt leda till problem. Gränsobjekt kan vara olika former av reifikationer, 
artefakter, språk eller delade processer (Wenger 2000:236).  

2.2.4  Omdiskuterad teori 
Wengers sociala teori om praktikgemenskaper och lärandesystem (1998) är 
omdiskuterad, och kritik har riktats mot hur Wenger menar att lärande äger 
rum i praktikgemenskaper. Nedan åskådliggörs i korthet en del av den kritik 
som framförs av olika forskare och därutöver motiveras val av teori. 

Teorin har bland annat fått kritik för att den saknar ett språkligt ramverk 
och att den inte belyser vilken roll interaktion har i praktikgemenskaper. I 
Beyond Communities of Practice. Language Power and Social Context 
(Barton & Tusting 2005) presenterar några NLS-forskare hur teorin kan kom-
pletteras och utvecklas genom att koppla den till språkanalytiska verktyg. 
Tusting (2005) menar att en teori som fokuserar på deltagande och reifika-
tioner borde konceptualisera hur språket är en del av dessa processer eftersom 
kommunikation huvudsakligen sker med hjälp av språket. Hon efterfrågar en 
modell så att språket kan analyseras som en del av en social praktik. Därutöver 
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efterlyser Barton & Tusting (2005) mer utvecklade teorier om makt och hur 
makt kan påverka deltagande. 

Gee (2005) problematiserar innebörden hos termen community och menar 
att den kan associeras med en (personlig) sammansvetsad grupp, vilket då inte 
ger en rättvisande bild av t.ex. klassrum eller arbetsplatser som kan vara forsk-
ningsfokus. Gee anser också att individer som deltar i praktikgemenskaper kan 
ingå på så många olika sätt och på olika villkor, vilket gör att Wengers del-
tagarresonemang blir problematiska. Gees första resonemang tycks utgå från 
community som vardagligt begrepp snarare än analytiskt begrepp. Wenger 
skriver uttryckligen att arbetsplatser ofta är konstellationer av praktikgemen-
skaper snarare än praktikgemenskaper (1998:127). Wenger presenterar också 
kriterier för vad som karaktäriserar både konstellationer av praktikgemen-
skaper och praktikgemenskaper. 

För att kunna synliggöra och analysera socialt situerat lärande menar jag 
att Wengers teori tillhandahåller användbara redskap. Med hjälp av de någor-
lunda transparenta redskapen förstås lärande som deltagande i en praktik-
gemenskap, och det går att synliggöra hur lärande kan äga rum eller ej, hur 
vissa former av meningsskapande kan prioriteras framför andra, hur exklude-
ring av vissa grupper kan ske och varför deltagare inte nödvändigtvis deltar 
på samma villkor.  

2.3 Perspektiv på interaktion 
Eftersom interaktion är ett meningsskapande inslag i en social praktik ger det 
skäl för att jag i studien behöver teorier om dialogism vilket presenteras kort-
fattat i följande avsnitt.  

Dialogism lägger tonvikten på interaktion och att mening skapas i kom-
munikation mellan deltagare på olika nivåer. Bachtin menar att dialog är 
grundläggande i all mänsklig interaktion och han använder dialogbegreppet 
på tre olika sätt (Igland & Dysthe 2003:95–96).6 För det första använder han 
dialog på en överordnad nivå där hela människans existens beskrivs som en 
dialog. För det andra använder han dialog i språkbruk där han hävdar att 
dialog är karakteristisk för alla yttranden och för det tredje uppmärksammar 
han motsättningar mellan dialog och monolog. I denna studie undersöks i 
första hand det tredje dialogbegreppet.  

Nystrand (1997:18) har med utgångspunkt i Bachtins dialogbegrepp ut-
format en modell för vad som karaktäriserar dialogisk och monologisk under-
visning (se tabell 1). I den monologiska orienteringen gestaltas kunskap som 
något givet som går att överföra från en person till en annan. I den dialogiska 
orienteringen finns istället en syn på att kunskap uppstår genom interaktion 

                                                      
6 Bachtin kan tolkas på många olika sätt och min förståelse bygger på tidigare tolkare och över-
sättare. 
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mellan olika personer och att kunskap handlar om en omvandling av för-
ståelse. 

Tabell 1. Nystrands modell för monologisk och dialogisk orientering. Fritt 
efter Nystrand (1997:19) 

 Monologiskt Dialogiskt 

Paradigm styrt samtal diskussion 

Kommunikationsmodell  överföring av kunskap överföring av förståelse 

Epistemologi objektivism dialogism 

Källa för önskvärd kunskap lärare, lärobok inkluderar studenters tolkning 
och erfarenhet 

Förhållandet mellan monologisk och dialogisk orientering är komplext och 
det vore en förenkling att påstå att dialog genomgående är positivt medan 
monolog utan undantag är negativt. Bachtin skriver att det i realiteten inte 
finns någon absolut monolog:  

Any utterance is dialogic, i.e., it is addressed to others and participates in the 
process of exchange of thoughts. Absolute monologue – [pure] expression of 
individuality – does not exist. It is a fiction of idealistic philosophy of language 
that claims the origin of language from individual creativity. Language by its 
very nature, is dialogic (”means of communication”). Absolute monologue, 
which would have been linguistic monologue, contradicts the very nature of 
language. (Bachtin översatt i Matusov 2009:118) 

Att polarisera – att ställa monolog mot dialog – är vanligt inom både Bachtin-
forskning och forskning som rör pedagogik och utbildning (Matusov 2009: 
112). En kompletterande tolkning av Bachtin, som är möjlig, är att inte 
betrakta koncepten som jämbördiga utan istället urskilja monologen som en 
komponent av den större dialogen (Matusov 2009:118). Genom denna tolk-
ning behöver lärandesituationer inte betraktas som antingen monologiska eller 
dialogiska utan inslag av båda kan förekomma i olika grad och parallellt. I min 
studie använder jag begreppen på det senare sättet för att visa hur monologisk 
respektive dialogisk orientering kommer till uttryck i handledningssamtal och 
för att se hur deltagare kan lära genom delaktighet och engagemang.  

Andra begrepp som används i studien är rekontextualisering vilket är 
viktigt i dialogisk teori för kommunikation och tänkande (Linell 2011). Linell 
skriver att det syftar på att man i dessa aktiviteter ”återanvänder språkliga 
resurser, situationsdefinitioner, kunskaper, idéer, argument” men att det i nya 
kontexter alltid kan tillföras ny mening (Linell 2011:82).  

2.3.1 Handledningssamtal som institutionella samtal 
En vanlig uppdelning av typer av samtal är den mellan informella och formella 
samtal. Denna distinktion är dock långt ifrån enkel (Linell 2011:101). Infor-
mella samtal karaktäriseras av att det finns en jämbördig rollfördelning mellan 
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deltagare i samtalet och i dessa brukar också turerna utvecklas på ett friare sätt 
än i andra typer av samtal. Drew & Heritage (1992:22) föreslår tre drag som 
karaktäriserar institutionella samtal: 
 

1. At least one of the participants display an orientation to some goal, task, 
identity related to the specific institution. 

2. The participants orient to special and particular constraints regarding 
what are treated as allowable interactional contributions. 

3. Different institutional contexts are associated with different inferential 
frameworks and procedures, which participants make relevant. 

I första hand är det alltså samtalets yttre ramar och rollerna som deltagarna i 
samtalet orienterar sig mot som avgör huruvida ett samtal anses vara vardag-
ligt eller institutionellt. Institutionella samtal brukar ha ett tydligt syfte och det 
finns också sociala och kulturella förväntningar på form och innehåll. Andra 
ramar som kan styra institutionella samtal är begränsad tid, struktur i tur-
tagning samt förutbestämda ämnen. Ramarna generar en rollfördelning och 
makt kan fördelas ojämnt mellan deltagare (Sundberg 2004). Exempel på in-
stitutionella samtal är kontakt mellan professionella och lekmän i läkar- och 
vårdsamtal, polisförhör eller undervisning.  

I linje med en ideologisk syn på litteracitet är handledningssamtal i språk-
verkstäder institutionella asymmetriska samtal där handledare och student 
skiljer sig åt genom bl.a. social situation och akademisk position (jfr Grimm 
2003:47). Även om handledningssamtal kan karaktäriseras som institutionella 
samtal (Linell 1998) skiljer de sig från andra typer av institutionella samtal på 
tre punkter (Thonus 1999b, Thonus 2001). För det första saknar de ett skarpt 
expert–novisförhållande som är vanligt i andra dyader i utbildningssamman-
hang. I handledningssamtal i språkverkstäder handlar det istället om konkur-
rerande eller kompletterande ämnesexpertis. Handledares kompetens inne-
fattas av kunskaper om skrivande och språk i allmänhet medan de saknar spe-
cifik ämneskompetens som studenter besitter i varierande grad. Den andra 
skillnaden, som också är kopplad till frånvaro av expert-novisförhållandet, be-
står av att handledare i språkverkstäder inte fungerar som grindvaktare (gate-
keeper) vilket lärare gör vid betygssättning eller t.ex. rekryterare vid rekryt-
eringssamtal (jfr Sundberg 2004). Den sista punkten handlar om närvaro av 
olika deltagare. Om handledningen sker i realtid så behöver inte endast hand-
ledare och student närvara utan även läraren (från utbildningen) kan sägas när-
vara som en tyst deltagare (silent participant) (jfr Thonus 2001:61). Den tysta 
deltagaren kan bli delaktig i samtalet eftersom de närvarande aktörerna (hand-
ledare och student) orienterar sig mot vad den tysta deltagaren sagt, gjort, 
tycker eller tänker (jfr Linell 2011:280).  
 



40 

3 Tidigare forskning om akademiskt 
skrivande 

I detta kapitel presenteras och kommenteras ett urval studier ur internationell 
och nationell forskning som är relevanta för min studie. Kapitlet har delats in 
i fyra avsnitt i) Academic Literacies, ii) Svensk forskning om akademiskt 
skrivande, iii) Skrivande på ett andraspråk och iv) Handledningssamtal med 
andraspråksstudenter.   

Internationellt finns omfattande forskning om akademiskt skrivande både 
på första- och andraspråket. Det kan konstateras att academic writing inter-
nationellt omfattar ett stort forskningsfält där även skrivande på college och 
barn-och ungdomsskolan ibland inkluderas. Svensk forskning brukar vanligen 
vara mer restriktiv och inkluderar enbart eftergymnasiala studier och forsk-
ning (jfr Blåsjö 2010:53), vilket också är den infallsvinkel som används här.  

3.1 Academic Literacies 
Academic Literacies är en förgrening av New Literacy Studies och är ett forsk-
ningsfält som ofta gör motstånd mot etablerade synsätt på skriftpraktiker och 
strävar efter att förändra och utveckla den högre utbildningen. Begreppet 
Academic Literacies introducerades i Lea & Streets artikel från 1998: Student 
Writing in Higher Education An Academic Literacies Approach. I studien 
konstateras att studenters skrivande vid högre utbildningar huvudsakligen 
diskuteras utifrån färdighetdiskurs (skills model) och socialiseringsdiskurs 
(socialisation model) men uppmärksammar också behovet av en tredje diskurs 
Academic Literacy [AL]). Den senare diskursen inkluderar de förra men vid-
gar angreppssättet med ett sociokulturellt perspektiv där frågor om identitet 
och makt inkluderas. Fältet fäster också uppmärksamhet vid hur olika före-
ställningar om akademiskt skrivande kan få konsekvenser för skrivande och 
skrivpedagogiken.  

I avhandlingens teoretiska ram (2.1) och Material och metod (4.3.2) pre-
senteras viss forskning från New Literacy-fältet. Nedan presenteras ytterligare 
några studier från detta område där den gemensamma nämnaren är att syn-
liggöra studenten och hens brist på makt. 

Att ”problem” med skrivande inom ramen för högre utbildning i första 
hand kan återfinnas i studenternas texter och att ”problemet” lätt går att iden-
tifiera och åtgärda är en föreställning som Theresa Lillis (2000, 2001) ifråga-
sätter. Hon betonar att texters utformning inte ska tas för givna. Lillis anser att 



41 

akademiska texter handlar lika mycket om sociala relationer som innehåll. 
Studenters skrivande är en social handling som är situerad och kontextuali-
serad och som Lillis påvisar äger rum inom en särskild institution som har en 
särskild kultur med särskilda värderingar och praktiker (2000:20). Lillis 
(2000) undersöker studenter som tillhör den breddade rekryteringen (wide-
ning participation) och diskuterar institutionella förgivettaganden (insitutional 
practices of mystery). Hon konstaterar bland annat hur otydlighet och brist på 
explicithet när det gäller språkbruk och praktiker kan påverka lärandet i den 
högre utbildningen. 

 I likhet med Lillis fokuserar Ivanič (1998) på den breddade rekryteringen. 
Hon understryker att skrivande medierar lärande och att akademisk identitet 
utvecklas genom skrivandet. Studien utmanar högre utbildningar att förstå 
värdet av mångfald som nya studentgrupper bidrar med och hur det påverkar 
skrivandet. Lillis (2001:20) studerar studentuppsatser och kommer fram till 
att det finns en spänning mellan studenters önskemål att uttrycka sig och de 
föreskrifter som institutioner ger. Hon konstaterar behovet av ett dialogiskt 
angreppssätt där samtal mellan handledare och student kan synliggöra akade-
mins språk och praktiker och potentiellt öka deltagandet. Behovet av dialog 
och explicit undervisning lyfts också fram av Coffin m.fl. (2003) som kon-
staterar att reformer gjort att utbildningskontexten förändrats och därför ges 
färre tillfällen för studenter och lärare att tala om texter, vilket kan göra att 
studenter känner sig pressade. De skriver:  

Student academic writing continues to be at the center of teaching and learning 
in higher education, but it is often an invisible dimension of the curriculum; 
that is, the rules or conventions governing what counts as academic writing are 
often assumed to be part of the ’common sense’ knowledge students have, and 
are thus not explicitly taught within disciplinary courses. If students lack 
familiarity with these conventions, the assumption is often held that they will 
’pick it up’ as part of learning their subject knowledge. (Coffins m.fl. 2003:3) 

I sin artikel från 2003 Student writing as ’Academic Literacies’: Drawing on 
Bakhtin to move from critique to design riktar Lillis uppmärksamhet på att 
forskningsfältet Academic Literacies i regel kritiserar rådande praktiker men 
också behöver utveckla sig för att forma nya praktiker. Även Lea (2004) kon-
staterar begränsningar inom fältet och kritiserar att forskning inom området 
tenderar att fokusera på skrivande och inte litteracitet i vidare bemärkelse. 
Därutöver uppmärksammar hon att studier i första hand undersöker studenter 
från den breddade rekryteringen (widening participation) och låter förstå att 
forskningsresultaten kan vara svåra att implementera för lärare på fältet.  

Turner (1998) studerar sambandet mellan språk, akademisk diskurs samt 
logik och rationalitet. I en västerländsk akademisk kultur görs tydligt att ett 
svagt akademiskt språk antas visa att studenter också är bristfälliga vad gäller 
både logik och rationalitet.  
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3.2 Svensk forskning om akademiskt skrivande 
Gemensamt för de svenska studier som behandlas här är att skrivandet förstås 
som situerat, vilket är en viktig utgångspunkt även för min egen studie. 

I Sverige har både Blåsjö (2004) och Ask (2007) undersökt högskole-
utbildningar. I en studie med etnografisk ansats undersöker Blåsjö två aka-
demiska discipliner: den historiska och den nationalekonomiska. Hon studerar 
hur medierade redskap används som resurser för deltagande i sociala praktiker 
och praktikgemenskaper. Blåsjö konstaterar att de medierande redskapen är 
avhängiga av kunskapssyn och metodologi i olika ämnen. Av studien framgår 
att för historiker är en kritisk diskussion, att tänka och skriva utifrån olika 
perspektiv, centralt medan det för nationalekonomerna är viktigare att tänka 
och skriva logiskt. Hon kommer också fram till att skrivandet många gånger 
är självklart för etablerade lärare och forskare, vilket kan göra att det blir svårt 
att explicitgöra och lära ut.  

Till skillnad från Blåsjö studerar Ask (2007) lärarstudenters övergång från 
gymnasieskola till högskola. Hon undersöker dels hur studenter uppfattar det 
akademiska skrivandet, dels hur deras akademiska skriftspråkskompetens ut-
vecklas. Ask urskiljer tre komponenter som texter som skrivs och används i 
akademin förväntas innehålla: kritisk-analytisk kompetens, kännedom om 
akademiska textkonventioner samt lyhördhet för stil- och skriftspråkskonven-
tioner (2007:16). Ask lånar också begreppet interimspråk från andraspråks-
forskningen för att beskriva mötet mellan studenter och den process som det 
akademiska skrivandet utgör. 

Nybörjarstudenters inskolning i en juridisk diskurs undersöks av Blückert 
(2010). Hon studerar de instruktioner som lärare ger och den återkoppling 
studenter får dels i form av skrivhandledningar, dels skriftliga lärarkommen-
tarer. Utbildningens upplägg där lärare anonymt bedömer studenters texter för 
att ge en rättvis bedömning förhindrar diskussioner mellan studenter och lärare 
kring olika textversioner. Blückert konstaterar också att den återkoppling 
studenter får under första terminen främst handlar om ordval medan innehållet 
lyfts fram mer under den andra terminen.  

Medan Ask studerar hur studenter är på väg in i akademin undersöker 
Hållsten (2008) övergången från högskolestudier till yrkeslivet. Hon under-
söker vad ingenjörer skriver efter utbildningen när de är yrkesverksamma och 
hur deras skrivande i arbetet förhåller sig till vad de lärt sig under sin aka-
demiska utbildning. Hållsten kommer fram till att skrivandet på högskolan på 
flera sätt skiljer sig från skrivande på arbetsplatser när det gäller roller, 
funktioner och mål, men hon ser också vissa likheter.  

Några andra studier inriktar sig särskilt på skrivande ur ett andraspråks-
perspektiv. I Gunilla Janssons artikel Andraspråksstudenter som utforskare av 
en akademisk skrivpraktik (2005) framhålls att i takt med att högskolan blir 
alltmer mångkulturell är det viktigt att andraspråks- och minoritetsstudenters 
situation uppmärksammas i forskningen. Hon konstaterar att det för utbildare 
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kan var värdefullt med kunskap om hur studenter med andraspråksbakgrund 
lär sig genom att skriva, vilka resurser i kontexten de använder men också 
vilken funktion dessa fyller för lärandet (av ämneskunskaper). Hon betonar 
också att språkforskare har en viktig roll i arbetet att förmedla akademins 
osynliga normer och tysta kunskap till studenter (Jansson 2005). 

Kollaborativt skrivande undersöks i en studie av Berends (2013) med fokus 
på laborationsrapporter vid en högskoleutbildning. Frågeställningen är hur 
skrivsamarbetet kan bidra till studenters insocialisering i en skrivpraktik. 
Berends studerar skrivandet hos tre studenter med olika språklig bakgrund och 
olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Av resultaten framgår att 
studentens bakgrund har betydelse för hur de profilerar sig i det kollaborativa 
skrivandet.  

Staaf (2015) undersöker nybörjarstudenter vid ett samhällsvetenskapligt ut-
bildningsprogram och svaren på hemtentamen. Hon använder sig av diskurs-
analys, och resultaten visar att svar skrivna av förstaspråksstudenter och 
andraspråksstudenter visar fler likheter än skillnader. De texter som är bäst 
anpassade till de diskursiva kraven är texter skrivna av studenter med tidigare 
erfarenhet av studier vid högre utbildning. Utvecklingen av ett akademiskt 
språk tycks ske först när studenterna möter kraven vid en högre utbildning och 
börjar skriva. 

Inom ramen för ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt presenterar 
Jorum & Eklund Heinonen (2014) hur bibliotek tillsammans med andra insti-
tutioner kan stödja heterogena studentgruppers akademiska litteracitets-
utveckling. De kommer fram till att kursdesign, med bl.a. explicita instruk-
tioner och möjliggörande av progression i skrivandet, kan leda till att aka-
demisk litteracitet utvecklas.  

3.3 Skrivande på ett andraspråk 
Forskning om andraspråksinlärning och om skrivande på ett andraspråk korsar 
varandra (Carson 2001:191). Båda forskningsfälten undersöker liknande feno-
men på liknande sätt men de ställer inte med nödvändighet samma frågor 
(Ferris 2010). Medan teorier kring andraspråksinlärning beskriver och för-
klarar inlärares kompetens diakront brukar forskning om skrivande på ett 
andraspråk handla om undervisningsmodeller och lärande baserat på student-
ers uppfattning synkront (Carson 2001:191). I detta avsnitt är fokus främst på 
forskning om skrivande på ett andraspråk och andraspråksskribenter men 
ibland tangeras även andraspråksinlärning. Först behandlas utmärkande drag 
i andraspråksskribenters texter men också varför det kan vara problematiskt 
att jämföra förstaspråks- och andraspråkstexter. Därefter presenteras studier 
som ansluter sig till translanguaging och slutligen hur läsning av andraspråks-
texter kan gå till.  
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Forskning om skrivande på ett andraspråk bidrar med kunskap om hur 
andraspråkstexter ser ut, vad som skiljer dem från förstaspråksskribenters 
texter och om olika faktorer som kan påverka skrivandet (jfr Axelsson & 
Magnusson 2012:266). Texter skrivna av förstaspråks- och andraspråksskrib-
enter skiljer sig från varandra på flera olika nivåer, från textstruktur och 
meningsbyggnad till ordbildning (Silva 1993). Framträdande skillnader på-
träffas mer specifikt när det gäller skrivprocessen men också olika drag i 
skrivna texter såsom flyt, korrekthet, kvalité, struktur, morfologi och lexikon 
(a.a.). Skillnaderna kan kopplas till flera olika faktorer som påverkar skriv-
andet på ett andraspråk t.ex. utbildning, faser i språkutvecklingen, erfarenheter 
av text, modersmål, kontext, undervisning och statusförhållanden (jfr Axels-
son & Magnusson 2012:266). 

 På grund av de skillnader som nämns ovan och andra skillnader, uppfattas 
ibland andraspråkstexter som undermåliga i synnerhet när de jämförs med 
texter som skrivits av förstaspråksskribenter. En vanlig (miss)uppfattning är 
att andraspråksanvändares språk är en slags ofullkomlig version av första-
språksanvändares och med detta synsätt blir målet för andraspråksanvändare 
att tillägna sig precis det språk som förstaspråkanvändare har (jfr Cook 
2008:16). Silvas undersökning från 1993, som sammanställer och jämför 72 
empiriska undersökningar, uppmärksammar och problematiserar jämförelser 
av förstaspråkstexter och andraspråkstexter. Han ifrågasätter t.ex. användning 
av samma kriterier vid bedömning av andraspråkstexter och ställer två viktiga 
frågor: ”When does different become incorrect or inappropriate?” och ”What 
is good enough?” (Silva 1993:670). Ett liknande resonemang om förstaspråks- 
och andraspråkstexter förs av Vivian Cook: 

There is no reason why one thing cannot be compared to another; it may be 
useful to discover the similarities between apples and pears. SLA research can 
use comparison with the native speaker as a tool, partly because so much is 
already known about monolingual speakers.7 The danger is regarding it as a 
failure not to meet the standards of natives: apples do not make very good 
pears. Comparing L2 users with monolingual native speakers can yield a useful 
list of similarities and differences, but never establish the unique aspects of 
second language knowledge that are not present in the monolingual. (Cook 
2008:19) 

Jämförande undersökningar kan givetvis motiveras med vissa forsknings-
syften men alltmer ökar kritiken mot kontrastiva studier och det anses inte 
längre självklart att den här typen av studier utgör en bas för teoribygge, forsk-
ning eller pedagogisk design (Ortega & Carson 2010:49). En annan aspekt 
som kan vara relevant att uppmärksamma avseende jämförande studier är att 
de kan bidra till att befästa och upprätthålla enspråkighet som norm. Med 
enspråkighetsnormen som utgångspunkt uppfattas flerspråkiga personer som 

                                                      
7 SLA står för Second Language Acquisition 
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dubbelt enspråkiga vilket innebär att flerspråkigas språk hålls isär. Detta 
skiljer sig från en flerspråkighetsnorm där flerspråkiga individer i själva verket 
anses ha en särskild typ av multikompetens (multicompetence) (Cook 2008, 
Lindberg 2002). 

Forskning kan gynnas av perspektivskifte där andraspråksskrivandet 
undersöks som ett fenomen hos flerspråkiga skribenter (Ortega & Carson 
2010:53). Med detta perspektiv kan undersökningar istället fokusera på hur 
skrivandet hos en och samma (flerspråkiga) person kan skilja sig när hen 
skriver på olika språk (Ortega & Carson 2010:53). Undersökningar visar bl.a. 
att skribenter som skriver på sitt andraspråk använder en fjärdedel av tiden till 
problemlösning, vilket är dubbelt så mycket tid jämfört när de skriver på sitt 
förstaspråk (a.a.). Ortega & Carson skriver att det numera finns ett flertal 
forskningsbelägg som visar att andraspråksskribenter använder alla sina språk 
i skrivprocessen för att navigera krav som ställs på skrivandet (2010:49). I 
skrivprocessens olika rekursiva faser (planering, översättning och granskning) 
kan språken sammanflätas (jfr Velasco & García 2014).8  

Canagarajah skriver att translanguaging innebär: “The ability of multi-
lingual speakers to shuttle between languages, treating the diverse languages 
that form their repertoire as an integrated system” (2011:401). Translangu-
aging kan bl.a. hjälpa flerspråkiga skribenter att göra sig förstådda, nyansera 
sig och vara mer kreativa. Canagarajah (2011) undersöker skrivande hos en 
flerspråkig student som använder sig av translanguaging, vilket yttrar sig i 
arabiska ord, emoticons, och islamisk konst. Canagarajah låter förstå att detta 
hjälper studenten att utveckla röst, förhandla betydelse och engagera sig med 
läsaren. Användning av hela den lingvistiska repertoaren blir för denna stud-
ent utvecklande både vad gäller kreativitet och kritiskt tänkande.  

Ur ett inlärarperspektiv kan translanguaging leda till att inlärare själva kan 
påverka och reglera sitt lärande och därigenom öka kommunikationen för att 
förstå, utveckla färdigheter och kritiskt tänkande (Velasco & García 2014). Ur 
ett undervisningsperspektiv kan det vara en pedagogisk strategi för stöttning 
(Velasco & García 2014). För García (2013) handlar translanguaging dock 
inte bara om strategier på individnivå utan det blir också ett slags demokratiskt 
ställningstagande för social rättvisa. Teorier om translanguaging utmanar 
normer om enspråkighet som finns inlemmade i samhället eftersom de istället 
utgår från flerspråkighet som norm. 

Pedagogers läsning av andraspråkstexter behöver inte skilja sig i någon 
större utsträckning från läsning av förstaspråkstexter (Matsuda & Cox 2009). 
Men även om samma principer och strategier kan användas vid läsning av 
andraspråkstexter kan texterna sticka ut, särskilt om läsaren inte har tidigare 
erfarenhet av att läsa andraspråksskribenter (a.a.). Matsuda & Cox (2009) ur-
skiljer tre olika sätt att läsa andraspråkstexter och de kallar de tre modellerna: 

                                                      
8 Svenska begreppen hämtade från Strömqvist 1989 som i sin tur bygger på Flower & Hayes 
1981. 
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i) assimilationist, ii) accomodationist och iii) separatist (a.a).9 Den första, 
assimilleringsmodelllen, strävar efter att få andraspråksstexter att likna första-
språkstexter. Olikheter förstås som brister och avvikelser är något som be-
höver korrigeras. Den andra, ackommodationsmodellen, strävar efter att lära 
andraspråksskribenter nya diskursmönster utan att de ska förlora de gamla. 
Läsaren påtalar olikheter som kan anses vara problem men skribenten själv får 
avgöra vad hen vill göra. Det sista sättet att läsa, separatistmodellen, stödjer 
andraspråksskribenten att bevara sin språkliga och kulturella identitet och 
läser med överseende och för att bevara skillnader. Den första modellen 
korrigerar, den andra förklarar och den tredje har överseende. Matsuda och 
Cox (2009) hävdar att oerfarna läsare av andraspråkstexter tenderar att an-
vända assimileringsmodellen i syfte att hjälpa skribenterna vilket oavsiktligt 
kan leda till att olikheter läses som brister. 

 I sammanhanget kan det vara viktigt att komma ihåg att andraspråks-
skribenter också är andraspråksinlärare och att deras språk håller på att ut-
vecklas, vilket är en tidskrävande process som kan pågå hela livet (jfr Matsuda 
& Cox 2009, Thomas & Collier 1997). Att som läsare förvänta sig att andra-
språksskribenter ska kunna uppnå samma nivå/kompetens som förstaspråks-
skribenter kan vara ett högt uppställt mål som ofta är orealistiskt (se t.ex. Leki 
1992:132–133). 

3.4 Handledningssamtal med andraspråksstudenter 
På många håll skiljer sig inte formerna för handledning i språkverkstäder 
mellan förstaspråksstudenter och andraspråksstudenter (jfr Rafoth 2015:1–5). 
I tidigare avsnitt ges exempel på forskning som ifrågasätter ensidigt fokus på 
skillnader mellan förstaspråkstexter och andraspråkstexter. Samtidigt visar 
forskning betydelsen av att inte fullständigt ignorera skillnader mellan första-
språks- och andraspråksstudenter (Matsuda 1997). Eftersom grupper med 
förstaspråks- och andraspråksstudenter är heterogena kan det vara nödvändigt 
att individualisera och handleda dem på olika sätt (Babcock & Thonus 2012).  

Studier av handledningssamtal i språkverkstäder visar återkommande kon-
sekventa interaktionsmönster och de kan därför påstås vara institutionella 
samtal (Thonus 1999b, Ritter 2002). Interaktion i handledningssamtal är dock 
mindre rutinbelagt och mindre förutsägbart än interaktion i t.ex. klassrum 
(Thonus 1999b). Handledningssamtal kan delas in i tre faser: i) diagnostisk 
fas (agenda setting/diagnostic phase) ii) vägledningsfas (directive phase) och 
iii) avslutande fas (closing phase) (jfr Ritter 2002:123, Babcock & Thonus 
2012:112).  

                                                      
9 Matsuda & Cox (2009) bygger på tidigare forskning av Severino (1993) och Lu (1992). 
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I takt med att antalet andraspråksskribenter ökat i språkverkstäder har 
forskare också studerat interaktionen mellan handledare och studenter. Hand-
ledare dominerar kommunikativt i handledning både med förstaspråks- och 
andraspråkstudenter (Thonus 1999a, 2002, 2004). Däremot visar det sig att 
handledarna i handledningssamtal med andraspråksstudenter förhandlar min-
dre, har större talutrymme och kontrollerar handledningen/interaktionen i 
större utsträckning än med förstaspråksstudenter. Därutöver är handledarna 
tydligare med handledningens upplägg, vilket de inte är i lika stor utsträckning 
med förstaspråksstudenter. 

En vanlig föreställning om handledningssamtal i språkverkstäder är att 
handledare och studenter är jämlikar där studenter kontrollerar i vilken rikt-
ning lärandet rör sig och fokus ligger på studenters skrivande och inte på texter 
(jfr 1.4). Forskning visar emellertid att detta är något av ett ideal. I själva 
verket framgår att handledningssamtal, liksom andra institutionella samtal, 
består av fråga–svar-sekvenser där de institutionella representanterna ställer 
frågor och kontrollerar både topik och interaktion (Thonus 1999b, Grimm 
2003). De institutionella krafterna kan strida mot de jämlikhetsprinciper som 
språkhandledarna förväntas upprätthålla (Thonus 1999b). 

Forskning uppmärksammar vidare tillvägagångssätt i handledningsprak-
tiken som kan missgynna flerspråkiga studenter och nedan lyfts följande fram: 
processorienterat angreppssätt, åtskillnad mellan globala och lokala nivåer 
samt högläsning av texter.  

 Det finns givetvis skillnader i policydokument i olika språkverkstäder men 
många verkar fortfarande tillämpa en processinriktad syn på skrivande (jfr 
Harris 1992). Enligt denna syn blir skrivprocessen lika viktigt som produkten 
och skrivandet betraktas som skapande och utforskande. Lärarens/handledares 
uppgift enligt denna modell är att vara indirekt och ge studenterna utrymme 
att skapa egen mening genom en uppmuntrande, positiv och stödjande miljö 
(jfr Hyland 2002:19).10 Handledare/lärare förväntas ha minsta möjliga in-
blandning och svar/lösningar ska finnas hos studenten själv. För andraspråks-
studenter som saknar intuitiv känsla för språket kan det processorienterade 
angreppssättet vara mindre lämpligt (jfr Matsuda & Cox 2009). Staben & 
Dempsey Nordhaus (2009) poängterar att flerspråkiga studenter missgynnas 
av indirekt handledning eftersom den privilegierar dem med kulturell kunskap 
och intuition om språket.  

I språkverkstäder finns också en tendens att karaktärisera text och språk 
som separata enheter och därför åtskiljs vanligen lokala och globala nivåer 
(Cogie m.fl. 1999). Arbete med lokala nivåer betraktas som redigering eller 
korrekturläsning vilket är något handledare bör undvika medan arbete med 

                                                      
 
10 Direkt återkoppling (eng. direct corrrection) är en korrigering som inte bara uppmärksammar 
fel utan också erbjuder en specifik lösning. Indirekt återkoppling (eng. indirect correction) är 
en korrigering som uppmärksammar fel men låter studenten själv korrigera (Bitchener & Ferris 
2012:148–150). 



48 

globala nivåer istället uppmuntras (jfr Blau m.fl. 2002). Att prioritera globala 
framför lokala aspekter ifrågasätts när det gäller andraspråksskribenter och 
Ferris (2003:23) för fram fyra skäl till sin kritik. För det första finns det inte 
några empiriska belägg att det skulle vara gynnsamt att först ägna sig åt 
globala textnivåer och därefter lokala textnivåer. Snarare visar forskning att 
andraspråksskribenter faktiskt har förmåga att arbeta på flera nivåer samtidigt 
och en förklaring till detta kan vara deras medvetenhet om sina begränsade 
språkliga resurser. För det andra menar Ferris att innehåll och form är en falsk 
dikotomi eftersom innehållet påverkar formen i viss utsträckning och felaktig 
form kan påverka både innehållet och läsaren. För det tredje menar Ferris att 
återkoppling bör vara behovsbaserad. Om t.ex. textens globala nivåer som 
innehåll och struktur fungerar vid en viss fas i skrivförloppet men inte de 
lokala nivåerna som grammatik och stavning, så bör återkopplingen inrikta sig 
på studentens behov. Slutligen menar Ferris att om lokal återkoppling endast 
ges i ett slutskede av skrivprocessen kan viktig information undanhållas som 
skribenten är i behov av.  

Ett annat vanligt tillvägagångssätt vid handledning är att handledare ber 
skribenter att läsa sin texter högt vilket ofta fungerar med förstaspråks-
användare som har en intuitiv känsla för språket men det kan fungera mindre 
bra med andraspråksskribenter (Matsuda & Cox 2009, Powers 1993). För 
andraspråksanvändare kan detta tillvägagångssätt leda till att fokus övergår till 
att hamna på uttal istället för skrivande och det kan därför vara till större hjälp 
om handledaren läser texten högt (Matsuda & Cox 2009).  

Undersökningar av handledarrollen visar att andraspråksstudenter i större 
utsträckning förväntar sig att handledaren ska vara mer som en lärare (Thonus 
1999b, 2004). Plummer & Thonus (1999) hävdar också att det finns skillnader 
i synen på lärar- och handledarrollen. Handledarrollen beskrivs ofta genom att 
tala om vad handledaren inte ska göra och hur handledaren ska vara en hand-
ledare och inte lärare vid handledning. Powers (1993) konstaterar att hand-
ledning med andraspråksstudenter kräver en ökad flexibilitet. Hon föreslår att 
handledare i samtal med andraspråksstudenter övergår till att vara så kallade 
cultural informants. Då kan andraspråksstudenter få svar på frågor som de inte 
alltid kan svara på grund av deras kulturella, retoriska och språkligt skilda 
bakgrunder (a.a). Studier visar också att handledares bakgrund och kompetens 
kan ha betydelse vid förhandling i handledningssamtal. I Warings studie 
(2005) studie framgår t.ex. att en student gör motstånd till återkoppling (så 
kallad advice-resisting) när en peer tutor, utan ämnesexpertis, ger råd till en 
forskarstuderande som är expert inom ämnesområdet.  

Aktivt studentdeltagande visar sig vara en viktig faktor för framgång i 
handledningssamtal (Nakamaru 2010). Leki (2009) skriver att språkverk-
städer kan vara den ideala miljön för studenter vars första eller starkaste språk 
inte är engelska. Cogie (2006) analyserar två handledningssamtal med inter-
nationella studenter och visar hur deras deltagande skapar mer eller mindre 
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gynnsamma förutsättningar, vilket i sin tur påverkar möjligheter för hand-
ledningssamtalet att bli ett tillfälle för språkinlärning. 

Sammantaget kan man konstatera att forskning om språkverkstäder ofta 
förespråkar andra praktiker än det som lyfts fram i handledningsböcker och 
handledningsmanualer. Forskningsresultaten visar att handledare kan vara 
både auktoritära lärare och stödjande jämlikar. Handledarrollen tycks bilda ett 
kontinuum av roller som sträcker sig från lärare till jämlike vilket förhandlas 
fram på nytt vid varje handledningstillfälle.  
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4 Material och metod 

I följande kapitel presenteras det material som ligger till grund för undersök-
ningen, metodologiska utgångspunkter samt etiska överväganden. Inlednings-
vis beskrivs utbildningsmiljön och studiens deltagare kortfattat och därefter 
redogörs för materialet med utgångspunkt från materialtyp och dokumenta-
tion.  

Materialet består av skriftliga texter, intervjuer, observationer och ljud-
inspelningar insamlade på en farmaceutisk utbildning (vid Centrum för far-
maci, CFF) och vid en språkverkstad läsåret 2011–2012.11 Metod- och analys-
verktyg redogörs för från ett makro- till ett mikroperspektiv. 

4.1 Utbildningsmiljö 
På det undersökta lärosätet erbjuds akademisk utbildning för blivande farma-
ceuter vid Centrum för farmaci. Utbildningen har etablerat ett skrivpedagog-
iskt samarbete mellan den första delkursen Läkemedelsprinciper som ges på 
två farmaceutprogram, och lärosätets Språkverkstad.12 I denna undersökning 
ingår deltagare från detta samarbete: studenter och lärare från utbildningen 
och handledare från Språkverkstaden.  

Studenter examineras på kursen dels genom en skriftlig tentamen, dels 
genom en fördjupningsuppgift. I den senare ska ett individuellt pm och ett 
sammandrag skrivas vilka behandlar en sjukdom, läkemedelsbehandling och 
dess verkningsmekanismer.  

Språkverkstaden bidrar i samarbetet med bl.a. föreläsning, bedömning av 
fördjupningsuppgiftens sammandrag, utflyttad språkverkstad samt handled-
ning.13 

4.1.1 Deltagare 
Undersökningen har tre olika deltagarkategorier: studenter och lärare från den 
farmaceutiska utbildningen samt handledare från Språkverkstaden.  

I början av Språkverkstadens föreläsning Skrivregler presenterade jag kort 
mitt avhandlingsprojekt för att fråga om studenternas samtycke att delta i 
studien. Vid detta tillfälle delades en samtyckesblankett ut till studenterna där 

                                                      
11 Centrum för farmaci och CFF är fingerade namn. 
12 Läkemedelsprinciper är ett fingerat namn. 
13 Språkverkstaden bedömning av sammandrag pågick t.o.m. vt 2013, därefter upphörde den 
(mejl från kursansvarig lärare 2016-09-27). 
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de fick ange om de ville delta i studien eller ej. Utöver själva medgivandet 
fick studenterna uppge några bakgrundsuppgifter såsom namn, ålder, utbild-
ning, typ av behörighet, starkaste språk samt kontaktuppgifter. Av de 160 
studenter som påbörjade professionsutbildningarna höstterminen 2011 bidrog 
68 studenter med texter till min studie vilket utgör 43 % av gruppen som hel-
het. Av det totala studentintaget på delkursen höstterminen var 73 % kvinnor 
och 27 % män, och könsfördelningen för studenterna som ingår i under-
sökningen är 70 % kvinnor och 30 % män vilket således speglar könsfördel-
ningen.  

Utöver insamlade texter har jag intervjuat sju av de 68 studenterna och 
ytterligare tre studenter deltar i de inspelade handledningssamtalen i Språk-
verkstaden. 

Samtycke har också samlats in från fem lärare på Centrum för farmaci och 
sex handledare från Språkverkstaden. Utöver själva samtycket till medverkan 
i studien har de svarat på bakgrundsfrågor om vilka erfarenheter de har av 
texthandledning och hur länge de har arbetat med den aktuella kursen.  

Närmare beskrivning av utbildningsmiljön, dess deltagare och kursens 
design finns i kapitel 5. 

4.2 Material 
Vid insamling av undersökningens material har materialtriangulering efter-
strävats för att ge en fylligare bild av den aktuella utbildningsverksamheten 
(Atkinson & Hammersley 1994, Lillis 2008, Hoel 2000). Detta har jag åstad-
kommit genom att samla in olika typer av material men också genom att vinn-
lägga mig om att materialet kommer från olika källor som kan bidra med olika 
perspektiv.  

I tabell 2 presenteras studiens material i sju grupper: styrdokument, kurs-
material från utbildningen, material från Språkverkstaden, observationer av 
undervisning, intervjuer, studenttexter med återkoppling samt övrigt text-
material.  

Eftersom materialet är omfattande har de olika materialtyperna hanterats i 
olika omfattning. Även om detaljerad analys inte gjorts av varje enskilt doku-
ment bidrar det omfångsrika materialet till en helhetssyn. I de tre resultat-
kapitlen är fokus på skilda delar av materialet. Kapitel 5 har mer övergripande 
fokus på styrdokument, kapitel 6 har fokus på material hämtat från de tre olika 
deltagarkategorierna (studenter, lärare och handledare), medan kapitel 7 har 
fokus på de tre inspelade handledningssamtalen.  

De sju materialtyperna och sättet att dokumentera beskrivs i avsnitt 4.2.1– 
4.2.7.  
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Tabell 2. Materialöversikt 

Materialtyp Dokumentation  

Styrdokument 
 

Från utbildningen: 
 Kursplan 
 Betygskriterier 

Från Språkverkstaden: 
 Språkverkstadens uppdrags-

dokument  
 Handledarmanual (se bilaga 1) 

Kursmaterial   FASS-övning 
 Referenshanteringsövning 
 Checklista 
 PowerPoint–Excel-övning 

 

Observationer av 
undervisning 
 
 

 Introduktion till fördjupningsuppgift (ca 90 minuter) 
(pp+fältanteckningar) 

 Biblioteksorientering14 (ca 45 minuter) (fältanteckningar)  
 Dataintroduktion (ca 45 minuter) (pp+fältanteckningar)  
 Skrivregler15 (ca 90 minuter) (pp+fältanteckningar)  

Inspelningar från 
Språkverkstaden 

 Internt möte med Språkverkstadens handledare (40 minuter)  
 Tre handledningssamtal med handledare från Språkverkstaden och 

student  
 Handledningssamtal 1 (57 minuter)  
 Handledningssamtal 2 (49 minuter)  
 Handledningssamtal 3 (40 minuter)  

 Intervjuer 
 

 7 studenter  
 5 lärare 
 6 handledare  

Studenttexter med 
återkoppling 

 Textdokument  
 från 68 studenter med återkoppling från resp. lärare och handledare, 

cirka 500 dokument nedladdade  

Textmaterial  
– övrigt 
 

Utbildningen 
 Studenternas kursutvärderingar  
 Tentamen 
 Resultat från tentamen  

4.2.1 Styrdokument 
Offentligt material som kursplan och betygskriterier har hämtats från utbild-
ningens hemsida men materialet redogörs inte för närmare här då jag vill und-
vika att röja utbildningsort och utbildningens identitet.  

Interna dokument från Språkverkstaden som uppdragsdokument och hand-
ledarmanual har jag erhållit direkt från Språkverkstaden. Uppdragsdoku-
mentet är ett tvåsidigt dokument undertecknat av två tjänstemän från lärosätets 
förvaltning (rektor och enhetschef för Planeringsavdelningen). Handledar-
manualen är ett femsidigt dokument som utarbetats gemensamt av Språkverk-
stadens handledare cirka tre år före studien (bilaga 1). 

                                                      
14 Hölls av personal från biblioteket. 
15 Hölls av personal från Språkverkstaden. 
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4.2.2  Kursmaterial från utbildningen 
Det pm-arbete studenterna skriver ska laddas upp på en lärplattform. Innan 
pm-arbetet kan laddas upp på lärplattformen måste studenten utföra fyra 
uppgifter: FASS-övning, referenshanteringsövning, checklista, PowerPoint–
Excel-övning.16 De fyra uppgifterna görs individuellt av studenterna och ingår 
som ett led i kursens examination, nedan ges en kort beskrivning av dem. Den 
första, FASS-övningen, består av ett antal flervalsfrågor som ska kontrollera 
att studenten kan söka information i FASS. Studenten måste uppnå 80 % 
korrekta svar för att bli godkänd på övningen och fyra försök ges. När stud-
enten är klar med FASS-övningen ges teknisk möjlighet att gå vidare till nästa 
referenshanteringsövning som kontrollerar att studenterna vet hur referenser 
ska skrivas i pm-arbetet. Här rekommenderas studenterna att ha det kom-
pendium de fått framför sig under testet. Övningen består av 17 flervalsfrågor 
och för att bli godkänd krävs 100 % rätta svar och studenten får ett obegränsat 
antal försök. Först efter att studenten blivit godkänd öppnas den tredje data-
övningen, checklistan. Checklistan består av totalt 15 frågor varav en öppen 
fråga där studenten ska ange titeln på sitt arbete och 14 ja-/nej-frågor där 
studenten ska svara på frågor om t.ex. huruvida titeln avspeglar fördjupnings-
arbetet, om rätt typsnitt och radavstånd använts samt medvetenhet om att bruk 
av plagiat anmäls. Även på checklistan krävs att studenterna får 100 % kor-
rekta svar. PowerPoint–Excel-övningen testar studenternas förtrogenhet att 
använda PowerPoint- och Excel-program. Uppgiften består i att lämna in ett 
PowerPoint-dokument med två bilder. På den ena bilden ska en korrekt refe-
rens skrivas och på den andra bilden ska ett diagram göras med hjälp av Excel-
verktyget.  

Studenterna får alltså inte tillgång till följande uppgift förrän den föregå-
ende är godkänd. På detta sätt tvingas samtliga studenter att genomföra upp-
gifterna innan inlämningen av pm-arbetet kan laddas upp. På de två första 
uppgifterna, FASS-övning och referenshanteringsövning, är det slumpade 
frågor från ett visst antal kategorier. För varje specifik fråga som en student 
får finns det 3–4 liknande frågor i en frågebank. Checklistan består däremot 
av samma 17 frågor vid varje tillfälle medan PowerPoint–Excel-övningen inte 
är standardiserad.  

Studenterna har under kursens gång också tillhandahållits textmaterial från 
utbildningen som är direkt kopplat till skrivandet. Det rör sig om totalt fem 
dokument varav den första, Ämnesspecifikationen, ges till studenterna under 
föreläsningen Introduktion till fördjupningsuppgift. Den andra, en mer allmän 
skrivinstruktion, Att skriva en vetenskaplig text, ger generella anvisningar för 
uppsatsskrivning. Här ges bland annat information om fördjupningsarbetets 
disposition med följande avdelningar: Framsida, Sammandrag, Introduktion, 

                                                      
16 FASS är en förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. I den kan man läsa detaljerade beskriv-
ningar av alla läkemedel som är godkända i Sverige (Nationalencyklopedin 2016). 
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Avdelningar av ditt ämne med fördjupning, Diskussion, Referenser, Bilaga 
med struktur av ett läkemedel med redovisad molekylviktsberäkning samt 
Information om referenser, tabeller och figurer, utformning, grammatik och 
språk. 

Därutöver finns ett mejl från den kursansvariga läraren om hur lärarnas 
bedömningsmall för textarbetet ser ut (se bilaga 3). Samtliga dokument finns 
digitalt.  

4.2.3 Observationer av undervisning 
Under höstterminen 2011 observerade jag några undervisningsmoment som i 
första hand fokuserade på skrivande inom ramen för kursen Läkemedels-
principer. Jag närvarade vid fyra föreläsningar: Introduktion till fördjupnings-
uppgift, Biblioteksorientering, Dataintroduktion och Skrivregler. Undervis-
ningen dokumenterades med hjälp av fältanteckningar men också genom 
PowerPoint-presentationer från samtliga föreläsningar med undantag av 
Biblioteksorienteringen. Observationerna analyseras inte systematiskt utan 
bidrar till en generell bild av det skrivpedagogiska samarbetet.  

4.2.4 Inspelningar från Språkverkstaden 
Förutom de styrdokument från Språkverkstaden som omnämns i avsnitt 4.2.1 
finns också ett audioinspelat handledarmöte och tre audioinspelade hand-
ledningssamtal.  

Språkverkstadens handledarmöte spelades in i september 2011. Syftet med 
mötet var i första hand att introducera nya medarbetare i det aktuella text-
arbetet (med återkoppling och bedömning av sammandrag från kursen Läke-
medelsprinciper), men även handledare som varit involverade i textbedöm-
ningen tidigare närvarade.  

För att kunna spela in handledningssamtal i Språkverkstaden behövs både 
handledare och studenter som är villiga att bli inspelade. Genom att stämma 
av Språkverkstadens bokningsschema mot den lista på studenter som tackat ja 
till att medverka i studien fann jag tre studenter som bokat tid. De inbokade 
handledarna tillfrågades om de kunde tänka sig att sätta på en bandspelare vid 
tillfället, och de fick också fråga studenterna en extra gång om det var i sin 
ordning att spela in handledningssamtalet.  

En svårighet i etnografisk forskning är önskan att observera människor i 
autentiska situationer utan att själv riskera att påverka den observerade situa-
tionen. William Labov uppmärksammade fenomenet på 1970-talet och be-
nämner det ”observer’s paradox”:  

[T]he aim of linguistic research in the community must be to find out how 
people talk when they are not being systematically observed; yet we can only 
obtain these data by systematic observation. (Labov 1972:209)  
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Handledningstillfällena har inte observerats eftersom förutsättningarna för att 
smälta in i bakgrunden i ett tvåpartssamtal bedömdes som små. Risken för att 
min närvaro hade kunnat inverka menligt på den naturliga miljön bedömdes 
som hög. Med tanke på att inspelningsutrustningen är liten är min bedömning 
att den endast initialt påverkade interaktionen och situationen kan därför efter 
omständigheterna betraktas som autentisk. Att själv närvara hade dock poten-
tiellt kunna erbjuda tillfälle att skapa ökad förståelse för kontexten men också 
möjlighet att ställa uppföljande frågor, men detta valdes följaktligen bort till 
förmån för autenticitet.  

Av de tre inspelade studenterna hade två självmant tagit kontakt med 
Språkverkstaden för att få hjälp med sina texter medan en student hade upp-
manats (av handledaren som läste sammandraget) att gå till Språkverkstaden 
för att få hjälp.  

4.2.5 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med studenter, lärare från utbildningen och handledare 
från Språkverkstaden. För att kunna få individuella intervjuer med studenter 
skickade jag mejl till de 68 studenter som ursprungligen tackat ja till att 
medverka i studien för att fråga om de kunde tänka sig bli intervjuade. Det 
visade sig vara ett svalt intresse till att medverka och endast ett par stycken 
ville delta. Mot bakgrund av detta skickade jag ytterligare ett mejl där en lott 
utlovades vid medverkan vilket gjorde att ytterligare fem studenter anmälde 
sig. Antalet bedömdes som tillräckligt eftersom det är likvärdigt med antal 
lärare och handledare som intervjuats (fem respektive sex stycken). Av tabell 
3 framgår vilket språk som är starkast för respektive student. 

Tabell 3. Studenternas starkaste språk 

Student  
(K=kvinna, M=man)17 

Starkaste språk Plats för intervjun 

K 1 arabiska/engelska kafeterian CFF 

K 2 thai kafeterian CFF 

M 1 svenska kafeterian CFF 

K 3 arabiska kafeterian CFF 

K 4 persiska, assyriska kafeterian CFF 

K 5 arabiska Språkverkstaden 

K 6 svenska kafeterian CFF 

Två studenter uppger i samtyckesblanketterna att de har svenska som sitt 
starkaste språk medan tre uppger arabiska, en thai och en persiska. Sex av de 

                                                      
17 Numreringen av studenterna används ej fortsättningsvis. 
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sju studenterna intervjuades i kafeterian på campusområdet och en i Språk-
verkstadens handledningsrum. Frågor ställdes kring den återkoppling de fått 
på sina texter från lärare och handledare. De audioinspelade intervjuerna med 
studenterna är relativt korta mellan 15 och 20 minuter.  

Även lärare från utbildningen och handledare från Språkverkstaden har 
intervjuats under läsåret 2011/2012. Jag använde en gemensam intervjuguide 
och frågorna fokuserar på fördjupningsuppgiften, återkoppling och allmänt 
om akademiskt skrivande. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och är audio-
inspelade. För att skydda lärarnas och handledarnas identitet ges begränsat 
med information om de enskilda lärarna och handledarna och istället beskrivs 
grupperna som helhet. 

Fem lärare från Centrum för farmaci ingår i studien. Lärarna har gett mig 
tillgång till sin skriftliga återkoppling på studenternas pm och även blivit inter-
vjuade. Alla i lärargruppen har undervisat under flera terminer på kursen och 
gått den högskolepedagogiska kursen.  

Sex handledare från Språkverkstaden medverkar också i studien. Handled-
arna har gett mig tillgång till sin skriftliga återkoppling på studenternas 
sammandrag och de har intervjuats. Några handledare är universitetsadjunkter 
och några är lektorer. De flesta handledarna har lärarutbildning och några har 
specialkompetens i svenska som andraspråk. Två handledare har tidigare er-
farenhet av det skrivpedagogiska samarbetet medan arbetet var nytt för fyra 
av handledarna höstterminen 2011. 

4.2.6 Studenttexter med återkoppling 
Texter från de 68 studenterna har laddats ner från lärplattformen. För att ge en 
bild av hur materialtillgången kan se ut för enskilda studenter ges i tabell 4 
exempel på hur textmaterialet ser ut för en student som blivit godkänd vid 
första inlämningstillfället på både pm och sammandrag och för en student som 
blivit godkänd först efter tre inlämnade versioner av pm och sammandrag. 

Som framgår av texterna från studenten med en inlämning finns totalt sex 
textdokument om båda uppgifterna blir godkända vid första inlämnings-
tillfället. Två av dessa har skrivit av studenten själv (pm 1 och Sammandrag 
1), två av läraren (pm 1 med återkoppling och utdrag från lärplattform) och 
två av handledaren (Sammandrag 1 med återkoppling och utdrag från lär-
plattform).  

De allra flesta studenter behöver dock komplettera sina inlämningsupp-
gifter och då blir det fler textdokument. Som framgår i tabell 4 har studenten 
med flera inlämningar gjort tre textinlämningar på både pm och sammandrag 
vilket totalt blir sex inskickade texter. Tillsammans med lärarens fyra texter 
(tre med återkoppling och text från lärplattform) och handledarens fyra texter 
(tre med återkoppling och text från lärplattform) blir det totalt 14 texter.  

Totalt har jag laddat ner cirka 500 textdokument från lärplattformen, men 
samtliga texter har inte analyserats. 
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Tabell 4. Exempel på återkoppling 

Student med en inlämning Student med flera inlämningar  

 Pm 1 
 Pm 1 med återkoppling från lärare 
 Kommentar hämtad från lärplattform 
 Sammandrag 1 
 Sammandrag 1 med återkoppling från 

handledare 
 Kommentar hämtad från lärplattform 

 Pm 1 
 Pm 1 med återkoppling från lärare 
 Pm 2 
 Pm 2 med återkoppling från lärare 
 Pm 3 
 Pm 3 med återkoppling från lärare 
 Kommentar hämtad från lärplattform  
 Sammandrag 1 
 Sammandrag 1 med återkoppling från 

handledare 
 Sammandrag 2 
 Sammandrag 2 med återkoppling från 

handledare 
 Sammandrag 3  
 Sammandrag 3 med återkoppling från 

handledare 
 Kommentar hämtad från lärplattform 

4.2.7 Textmaterial: övrigt 
Den kursansvariga läraren på utbildningen har skickat kursens skriftliga tenta-
men samt studenternas resultat. Därutöver har jag har också fått ta del av kurs-
utvärderingar från höstterminen 2011.  

4.2.8 Avgränsning 
De skriftliga aktiviteter som studerats är i första hand kopplade till fördjup-
ningsuppgiften och återkopplingen på denna samt eventuellt efterföljande 
texter. Förbedömningarna dvs. den preliminära dispositionen och kamrat-
respons ingår inte i mitt undersökningsmaterial. Inte heller ingår den muntliga 
träning som studenterna deltar i eller basgruppsmöten inom utbildningen där 
individuell och gemensam handledning ingår. 

4.3 Metod och analysverktyg 
Studien är kvalitativ och deltagare, sociala processer och artefakter undersöks 
i den kontext där de utspelar sig. I följande avsnitt presenteras först studiens 
etnografiska perspektiv och därefter hur operationalisering av analys gått till.  

 Att diskutera studiens etnografiska syn på kunskap under rubriken metod 
är inte självklart eftersom den också kan uppfattas som epistemologi. Etno-
grafin har ett särskilt sätt att närma sig och förhålla sig till världen genom att 
försöka intervenera miljöer och kulturer snarare än att vara en uppsättning av 
metoder (Coffin m.fl. 2010:5). Street (2010:202) menar att etnografi är för-
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bundet med tankesätt (mindset) såtillvida att den kan kopplas dels till hur vi 
konceptualiserar och uppfattar världen, dels till vår egen och andras kulturer 
och meningsskapande. Han lyfter också fram utmaningen i att karaktärisera 
andras sätt att tänka och vara, utan att glida in i ett bristperspektiv. Etnografi 
handlar enligt Street inte bara om teknik eller metod utan ett sätt att rama in 
och skapa ett förhållningssätt till sig själv och andra och vad som räknas som 
kunskap (2010:203). Som litteracitetsforskare strävar jag efter att väva ihop 
data för att förstå det skrivpedagogiska samarbetet. Syftet är att se tendenser i 
mångfalden av ackumulerad data. 

För att öka förståelsen av det skrivpedagogiska samarbetet och de olika 
förhållanden som omgärdar litteracitet, deltagande och lärande kopplas kon-
cept från New Literacy Studies och Wengers Social Learning Theory ihop och 
utgör en grund för mina forskningsfrågor. Tillämpningen genererar ett ekolog-
iskt angreppssätt som uppmärksammar att arbetet i språkverkstäder, av en-
skilda studenter, lärare och handledare är en del av en komplex och dynamisk 
helhet.  

Det skrivpedagogiska samarbetet är mångfacetterat och därför kan jag inte 
med hjälp av teori och analytiska begrepp dra och beskriva tydliga gränser. I 
analysen vinnlägger jag mig istället att visa hur komplex och dynamisk verk-
ligheten är. Med hjälp av analysredskapen försöker jag spegla olika delar av 
verksamheten snarare än att försöka ge en sann bild av verkligheten. 

4.3.1 Etnografiskt perspektiv 
Gemensamt för etnografiska studier är en epistemologisk orientering där det 
finns en idé om att etnografen ska engagera sig i forskningsobjektet på plats 
och att etnografisk data produceras på fältet parallellt med fördjupning i teori 
och tidigare forskning (jfr Kell 2010:217). I etnografisk forskning blir därför 
forskaren själv ett forskningsredskap (Heath & Street 2008:57–58), vilket 
kommer till uttryck på flera sätt i min studie. Intresset för det skrivpedagog-
iska samarbetet väcktes när jag arbetade som handledare i Språkverkstaden. 
För att inte påverka materialet avstod jag vid tiden för materialinsamling från 
att delta i arbetet som rörde det specifika skrivpedagogiska samarbetet och 
senare valde jag att inte överhuvudtaget arbeta i verksamheten för att mini-
mera effekten på analysresultat. Handledartjänsten medför att jag har bak-
grundskunskaper om lärosätet, institutionen och det skrivpedagogiska sam-
arbetet.  

Green & Bloom (1997:183) delar in den etnografiska forskningen i tre kate-
gorier doing ethnography, adopting an ethnographic perspective och using 
ethnographic tools. Av dessa tre använder jag mig av de två senare kategori-
erna etnografiskt perspektiv (ethnographic perspective) och använda etnograf-
iska redskap (using ethnographic tools) eftersom studien inte uppfyller alla 
kriterier för en renodlad etnografisk undersökning.  
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 Även om etnografiska studier saknar enhetlig metod finns gemensamma 
utgångspunkter och här presenteras några av de krav på etnografiska studier 
som Flowerdew (2002) och Hammersley & Atkinson (2007) ställer. Efter 
detta redogörs för hur de är relevanta för min studie och hur jag förhåller mig 
till dem.  
 

1. Deltagarperspektiv 
2. Teori och hypoteser ska inte styra från början utan utvecklas succesivt  
3. Material från autentiska miljöer som samlas in under längre tid 
4. Triangulering 
5. Analysmetod i flera steg av kategoriseringar 
6. Deltagarkontroll 

Deltagarperspektivet i etnografiska studier kan vara tudelat (Hammersley 
2006:4). Å ena sidan kan det innebära att den studerade miljön förstås med 
deltagarnas ögon för att därigenom kunna fånga deltagarnas perspektiv, aktivi-
teter och handlingar. Å andra sidan kan det innebära att det ska vara analytiskt 
genom att bringa kritisk förståelse av perspektiv, aktiviteter och handlingar. 
Det förra angreppssättet speglar ett inifrånperspektiv (emic) medan det senare 
ett utifrånperspektiv (etic) och det kan finnas motsättningar mellan dem efter-
som forskarens analys inte nödvändigtvis överensstämmer eller kanske till och 
med strider mot hur den studerade gruppen betraktar världen (a.a.) 

För att komma åt ett inifrånperspektiv kan det vara en fördel om forskare 
känner till miljön och gruppen de studerar. För att fånga utifrånperspektiv kan 
det snarare vara en fördel att forskare kommer utifrån och bidrar med teorier, 
perspektiv och jämförelser från andra miljöer. Tidigare konstruerades per-
spektiven som dikotomier men numera brukar man istället lyfta fram hur per-
spektiven kan bidra på olika sätt (Kell 2010:224).  

Etic and emic, the universal and historical particular, are not separate kinds of 
understanding when one person makes sense of another. They are both part of 
any understanding (Agar 2011:39). 

I undersökningen studeras en farmaceutisk delkurs och en språkverkstad med 
tre olika deltagargrupper: studenter, lärare och handledare. Mitt eget deltagar-
perspektiv skiljer sig dels från de undersökta utbildningsmiljöerna, dels från 
de olika deltagargrupperna. Nedan lyfts deltagar- och forskarperspektiv fram 
när det gäller närhet och avstånd till studieobjekten.  

Studenterna och lärarna i undersökningen studerar eller arbetar vid en 
farmaceutisk utbildning med en heterogen studentgrupp och många fler-
språkiga studenter. Det var över tjugofem år sedan jag själv var nybörjar-
student vid lärosätet, och lärarutbildningen som jag gick var vid tidpunkten 
för mina studier, sammansatt av en mycket homogen grupp studenter. Jag har 
aldrig studerat vid en farmaceutisk institution men likheten med lärarna är att 
jag undervisat på akademisk nivå.  
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När jag inledningsvis kontaktade utbildningen för att höra om det fanns 
möjlighet att genomföra studien sökte jag upp den kursansvariga läraren som 
sanktionerade min forskning och hen får därför en grindvaktarfunktion. Min 
ingång som forskare, för både doktorander (lärare) och studenter, är ”upp-
ifrån”, och både studenter och doktorander kan ha påverkats av att den kurs-
ansvariga läraren ställde sig positiv till studien.  

Förhållandena ovan skiljer sig från dem jag har till Institutionen för svenska 
och Språkverkstaden.18 Jag har själv studerat delar av min grundutbildning vid 
Institutionen för svenska under 1990-talet, läst enstaka kurser i början av 
2000-talet och även utfört kortare uppdrag 2003–2005. Arbetet har gett upp-
hov till en ökad insyn inte minst i Språkverkstadens verksamhet. Under senare 
år har jag inte arbetat i Språkverkstaden eftersom jag inte velat vara alltför 
engagerad i den verksamhet jag undersöker.  

Relevant kan också vara att jag har en bakgrund som lärare i svenska, 
engelska och svenska som andraspråk och jag har arbetat inom olika delar av 
utbildningsväsendet från grundskola, sfi, gymnasium till högre utbildning.  

De andra deltagarnas perspektiv synliggörs genom observationer, inter-
vjuer, inspelningar samt olika typer av dokument. I ett sent skede av avhand-
lingsarbetet har också flera deltagare från det skrivpedagogiska samarbetet 
läst och gett återkoppling på (delar av) avhandlingsmanuset, dels den kurs-
ansvariga läraren, dels flera handledare från Språkverkstaden.  

Den andra punkten som handlar om att teori och hypoteser inte ska styra 
arbetet från början utan utvecklas under tiden stämmer väl med hur jag gått 
tillväga. Mitt arbetssätt har varit induktivt och jag har inte från början haft 
någon teori, hypotes eller preciserad frågeställning. Under arbetets gång har 
jag varit öppen för nya forskningsvägar och sökt teoretisk anknytning genom 
egen läsning, kurser samt diskussioner med andra doktorander och forskare.  

Även om utgångpunkterna i början av arbetet var etnografiska har jag inte 
gått in i forskningsprocessen med skygglappar. Genom tidigare studier och 
arbete har jag fått både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om akadem-
iskt skrivande, litteracitet, lärande och (andra)språkinlärning. På så sätt har jag 
också uppmärksammat det skrivpedagogiska samarbetet som ett intressant 
och relevant studieobjekt. Jag har medvetet (och omedvetet) sökt efter teorier 
som samspelar med mina tidigare kunskaper vilket är i linje med vad Heath & 
Street uttrycker: ”Remember always that we study something because we 
already know something” (2008:30).  

Den tredje punkten är tudelad. Den första, att undersökningens material är 
hämtat från autentiska miljöer, uppfylls. Allt material i undersökningen är 
autentiskt men ibland diskuteras om intervjuer kan räknas som material i etno-
grafiska studier (se t.ex. Hammersley 2006:9). I min studie kan konstateras att 
intervjuerna bidrar med relevanta perspektiv om akademiskt skrivande från de 

                                                      
18 Institutionen för svenska är ett fingerat namn.  
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tre deltagargrupperna, vilket annars varit svårt att komma åt under den fem-
veckorsperiod som materialinsamling pågick.  

Den andra, att materialinsamling ska ske under längre tid är ett oprecist 
krav på etnografiska studier eftersom vad som är lång tid beror på vad man 
jämför med liksom syftet för studien. Kursen Läkemedelsprinciper pågick 
under fem veckor och det var också under denna tid som huvudmaterialet sam-
lades in. Vissa delar sträcker sig utanför femveckorsperioden t.ex. intervjuer, 
textinsamling samt tolkningskontroller. I jämförelse med andra etnografiska 
studier kan å ena sidan insamlingsperioden sägas vara förhållandevis kort men 
å andra sidan studerades kursen under hela tiden den pågick.  

 Att arbetet utförs i en verksamhet som jag inledningsvis själv var en del av 
har möjliggjort reflexivitet i arbetet. Jag har under flera år av analysarbete 
ställt frågor dels till den kursansvariga läraren från utbildningen men också till 
handledarkollegor om olika delar av det insamlade materialet. Därtill har jag 
vid analys ofta vänt mig till både forskande och undervisande kollegor för 
olika tolkningar. 

Även den fjärde punkten, triangulering av material och metoder, uppfyller 
jag genom att använda olika material och analysmetoder. Ett sätt att öka 
validiteten och säkra sig mot subjektiva tolkningar i etnografisk forskning är 
att använda triangulering (Hoel 2000). Triangulering handlar om att se ett 
fenomen ur olika perspektiv och undersöka flera material från flera olika syn-
vinklar. Syftet med triangulering är inte i första hand att nå en enhetlig syn 
och tolkning utan snarare ska användningen av olika perspektiv och nyanser 
bidra till en holistisk förståelse och framställning av fenomenet (a.a.). 

När det gäller den femte punkten, analysmetod i flera steg av kategoriser-
ingar, stämmer den också med mitt arbetssätt. Analyserna är kvalitativa och 
gjorda genom upprepade läsningar av materialet för att hitta mönster. Den 
etnografiska forskningsprocessen löper rekursivt mellan: a) data, b) intryck/ 
nyfikenhet samt c) teori och begrepp från litteraturen, vilket illustreras i figur 1. 
 
 

 
 

Figur 1. Etnografins rekursiva process, från Heath & Street (2008:34) 

Data from 
observations, 

etc.

Hunches/ 
curiosity

Theory and 
concepts from 
the literature
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Min referensram – min bakgrund, mina erfarenheter, idéer och perspektiv – är 
oundvikligen subjektiv. Med den referensramen går jag in forskningsprocess-
en och möter material, teorier, tidigare forskning vilka bearbetas och förhand-
las så att en ny referensram växer fram i ljuset av ny förståelse.  

Den sista punkten om deltagarkontroll lever undersökningen upp till i viss 
omfattning. Mina tolkningar har i vissa fall jämförts och kontrollerats med 
deltagarnas reaktioner och perspektiv. I viss mån gäller det deltagare från 
utbildningen men framförallt gäller detta deltagarna från Språkverkstaden. Jag 
haft möjlighet att ställa frågor om intervjuer, handledningssamtal och styr-
dokument. Därtill har samarbete med en forskare från Institutionen för sven-
ska skett kring delar av det insamlade materialet och hen har också tidigare 
varit verksam som handledare i Språkverkstaden.  

4.3.2 Analysverktyg 

4.3.2.1 Konstellationer av praktikgemenskaper och praktik-
gemenskaper  
Utgångspunkten för att synliggöra hur de sociala praktikerna är samman-
länkade är Wengers Social Learning Theory (1998, 2000). Den används för 
att visa vilka sociala konfigurationer som det undersökta lärosätet utgör en del 
av och hur olika omständigheter kan ha inflytande på det undersökta skriv-
pedagogiska samarbetet. En social konfiguration ska här förstås som en sam-
manhängande struktur som består av olika delar. Att enbart studera lokala 
praktikgemenskaper, utgångspunkten i Wengers teori (1998), kan bidra till en 
fragmentarisk bild av studieobjektet (det skrivpedagogiska samarbetet) efter-
som det också finns nationella omständigheter utanför praktikgemenskapsnivå 
som påverkar hur praktiker formas och omformas på lokal nivå. Lave & 
Wenger skriver:  

Any given attempt to analyze a form of learning through legitimate peripheral 
participation must involve analysis of the political and social organization of 
that form, its historical development, and the effects of both of these on 
sustained possibilities for learning. (Lave & Wenger 1991:64) 

Tillvägagångssättet är också i linje med New Literacy Studies ekologiska an-
greppssätt där litteracitet förstås som inbäddad i sociala praktiker som en del 
av både lokala och övergripande sociala processer. Barton skriver:  

Rather than isolating literacy activities from everything else in order to under-
stand them, an ecological approach aims to understand how literacy is em-
bedded in other human activity, its embeddedness in social life and thought, 
and its position in history, in language and in learning. (Barton 2007:32) 

För att belysa analysredskapen hämtas exempel från den teaterhögskola som 
studeras i Rönn (2009). Se figur 2. 
 



63 

 

 Konstellation av praktiker 
(teaterhögskola) 

 

    Praktikgemenskap 
(skådespelare) 

    

   Kedja av kontakter 
(kurs) 

   

    Kommunikativ verksamhet 
(lektion) 

    

    Kommunikativt projekt   
(hälsa välkommen) 

    

Figur 2. Relationen mellan sociala och kommunikativa sammanhang efter 
Rönn (2009) 

Konstellationer av praktiker (som jag fortsättningsvis kallar konstellationer av 
praktikgemenskaper) är placerade ovanför/utanför enskilda praktikgemen-
skaper.19 Konfigurationer ovanför praktikgemenskapsnivå tolkas som för av-
lägsna, för breda, för olika eller för diffusa att behandlas som enskilda praktik-
gemenskaper (se 2.2.1).  

I Rönn (2009) är teaterhögskolan ett exempel på konstellation av praktik-
gemenskaper och tre omständigheter som bidrar till detta är att a) teater-
högskolan består av sociala praktiker som förenas med en övergripande social 
ram som är institutionell b) de sociala praktikerna länkas samman med gräns-
överskridande och gränsobjekt c) det sker förhandlingar om det övergripande 
institutionella uppdraget (jfr 2.2.1). 

Konstellationer av praktikgemenskaper, samlar i sin tur enskilda praktik-
gemenskaper. Praktikgemenskaper utgörs inte nödvändigtvis av någon orga-
nisatorisk enhet med ett specifikt namn utan det kan handla om andra grupper 
(Wenger 1998). Hos Rönn (2009) ges de olika klasserna som exempel på 
praktikgemenskaper.  

Både i konstellationen av praktikgemenskaper och i praktikgemenskaperna 
uppstår oräkneliga kedjor av kontakter, det vill säga kommunikation mellan 
deltagare. I Rönn handlar det om kommunikation mellan olika aktörer såsom 
lärare, nya/gamla studenter och skådespelare etc. Kedjor av kontakter är i sin 
tur uppbyggda av kommunikativa verksamheter, t.ex. lektioner, vilka kan vara 
gemensamma över praktikgemenskapsgränser (Linell 2011, Rönn 2009). De 
kommunikativa verksamheterna kan vidare delas in i så kallade kommunika-
tiva projekt som har till syfte att lösa kommunikativa problem eller förmedla 
förhållningssätt (Linell 1998). Därutöver undersöks gränsobjekt och gräns-
överskridande på olika nivåer i den sociala konfigurationen.  

I min analys undersöker jag om det finns omständigheter som gör att del-
tagargrupperna kopplade till det skrivpedagogiska samarbetet kan tolkas som 

                                                      
19 Wenger (1998) och Rönn (2009) använder ofta kortformen praktiker för praktikgemenskaper.  
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enskilda praktikgemenskaper och i vilken mån de i så fall uppfyller kriterierna 
gemensamma förehavanden, ömsesidigt engagemang och delad repertoar (se 
2.2.1). Dessutom undersöks praktikgemenskapernas gränsöverskridande och 
gränsobjekt (se 2.2.3).  

Balansen mellan deltagande och reifikation studeras genom att belysa olika 
former av etablerat, perifert och marginellt deltagande, levnadsbanor och cent-
rala reifikationer. Figur 5 (s. 78) visar hur lärosätets sociala och kommunika-
tiva sammanhang är kopplade till varandra.  

4.3.2.2 Rekontextualisering och operationalisering av diskurser 
För att synliggöra olika föreställningar om akademiskt skrivande utgår jag dels 
från begreppet rekontextualisering (Linell 2011), dels en modell om akadem-
iskt skrivande utarbetad av Lea & Street (1998). 

En utgångspunkt är att föreställningar i muntliga och skriftliga texter om 
akademiskt skrivande konstrueras på ett sådant sätt att det bygger vidare på 
och lånar delar av andra texter om akademiskt skrivande. På så sätt kan texter 
mer eller mindre tydligt knytas samman med andra texter. Härigenom uppstår 
kedjor av kontakter där texter bygger vidare på och lånar delar från andras 
texter. Det blir en så kallad rekontextualisering av innehållet från tidigare text, 
där förflyttning(ar) samtidigt kan innebära en förändring av innehållet (Linell 
2011). Det kan handla både om att reproducera men också om att utveckla. En 
kedja av kommunikativa kontakter består av enskilda kommunikativa kon-
takter av muntliga och skriftliga texter.  

För att nå en samlad bild av materialet har jag vid analysen gått från helhet 
till delar och åter till helhet och på så sätt försöka ta fasta på olika teman och 
betrakta det enskilda temat i relation till hela materialet. Denna process har 
varit iterativ och pågått till dess att mönster utkristalliserats och blivit tydliga. 
Ett av de mönster som cirkulerat och uppmärksammats i materialet är olika 
föreställningar om akademiskt skrivande. Föreställningarna från mitt material 
är inte specifika just för det undersökta skrivpedagogiska samarbetet utan 
överensstämmer med föreställningar som påträffats i tidigare forskning. Till-
vägagångssättet tar avstamp i ett deltagarperspektiv från det insamlade materi-
alet (inklusive min egen förförståelse) och går vidare till analytiska perspektiv 
på större avstånd. Jag kan koppla ihop vad jag ser i materialet från det skriv-
pedagogiska samarbetet med en bredare teoretisk ram, i det här fallet Aca-
demic Literacies och Lea & Streets modell från 1998. 

Den huvudsakliga utgångspunkten för analyserna är den modell utarbetad 
av Lea & Street (1998). Modellen vilar på tanken att aktiviteter och föreställ-
ningar kopplade till skrivande i högre utbildning kan delas in i tre över-
lappande diskurser som rekontextualiseras i olika delar av materialet (hos Lea 
& Street 1998 kallat models): Study skills (färdighetsdiskurs), Academic 
socialisation (socialiseringsdiskurs) och Academic Literacies (akademisk 
litteracitetsdiskurs [AL-diskurs]). I viss mån har också Ivanič (2004) ramverk 



65 

som presenteras i artikeln Discourses of Writing and Learning to Write 
använts. Det är ett ramverk för skrivforskning som bygger på teorier om språk 
och litteracitet samt pedagogisk praktik. Ramverket består av sex olika dis-
kurser och de teman som i min undersökning utgör socialiseringsdiskursen 
kan sammankopplas med tre av dessa: processdiskursen (process discourse), 
diskursen om sociala praktiker (social practices discourse) samt genre-
diskursen (genre discourse). 

Enligt min tolkning av färdighetsdiskursens syn på litteracitet och skriv-
ande utmynnar den i tre typiska och återkommande teman som jag har sökt 
och funnit fall av i mitt material: 
 

1. Fokus på brister. 
2. Fokus på (student)texten och dess formsida. 
3. Fokus på separation av innehåll och språk. 

Fokus på brister innebär ofta en föreställning om att studenter som antas till 
högre utbildning har vissa färdigheter som kan appliceras i den nya utbild-
ningskontexten och om dessa färdigheter saknas är det en brist hos den en-
skilda studenten. Bristperspektivet kan ofta identifieras genom att studenterna 
anses sakna något som de borde införlivat, ofta förmågan att läsa och skriva 
på ett framgångsrikt sätt.  

Genom ett fokus på brister konstrueras ofta verkligheten som att det finns 
ett begränsat antal regler som måste följas (vilket kan resultera i omdömen 
som (bra/dåligt och rätt/fel) snarare än att förmedla att universitet är ett kon-
glomerat av olika diskurser med olika resonemang, möjligheter och val (jfr 
Archer 2010).  

Det andra temat för färdighetsdiskursen är fokus på studenttexten och 
särskilt dess formsida. ”Problemet” uppfattas här huvudsakligen som text-
baserat och det är framförallt studenternas texter som synliggörs och problem-
atiseras utan att inkludera kontext, deltagare eller praktiker (Lillis 2001:22). 
Eftersom fokus och problematisering i första hand ligger på studenternas språk 
och texter förblir språket som t.ex. används av lärare i den pedagogiska prak-
tiken osynliggjort och uppfattas ofta som självklart. Lillis (2001:22) kallar 
detta tillvägagångssätt institutional claim of transparency och jag väljer här 
att kalla det institutionella förgivettaganden.  

Färdighetsdiskursen tredje tema är åtskillnaden mellan innehåll och språk. 
Lillis (2001) menar att separationen av innehåll och språk kan kopplas till 
Saussures distinktion av langue – språket som system – och parole – språk-
användning (Saussure i Lillis 2001:24). Uppdelningen gör skäl för Saussures 
syn på langue som linguistic proper men uppdelningen är också förenad med 
distinktionen mellan innehåll och språk. Genom att hävda att parole (språk-
användning) inte är en lingvistisk angelägenhet befästs idén om att språk-
systemet och språkanvändningen verkligen går att skilja åt vilket brukar kallas 
the conduit metaphor of language (Lillis 2001). Metaforen signalerar en idé 
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om att språket fungerar som ett rör där tankar enkelt kan förmedlas från en 
person till en annan. Språket blir här en informationskanal som reflekterar 
betydelse. Språket uppfattas alltså som ett autonomt system oberoende av den 
sociala kontexten (Lillis 2001:24).  

För att synliggöra socialiseringsdiskursen används i min analys följande tre 
typiska och återkommande teman. Temana stödjer sig på två olika diskurs-
system, dels Lea & Street (1998), dels (Ivanič 2004). 
 

1. Fokus på skrivande som process (bygger på processdiskursen). 
2. Fokus på skrivande som funktionellt och kommunikativt angreppssätt 

(bygger på diskursen om sociala praktiker). 
3.  Fokus på akademiska genrer (bygger på genrediskursen). 

Skrivande som process kan förstås som två olika tankegångar (Ivanič 2004). 
Dels kan det handla om en inre kognitiv process där skrivandet blir ett tanke-
verktyg för att synliggöra och formulera tankar, dels kan det vara en yttre 
praktisk arbetsprocess för hur framställningen av texter realiseras. De inre 
(kognitiva) processerna kan endast förstås indirekt medan de yttre (praktiska) 
processerna som planering, disposition, utkast, återkoppling och revidering är 
mer användbara i explicit undervisning.  

Ett karaktäristiskt drag för skrivande som process som kommer till uttryck 
inom ramen för språkverkstäder är att studenten äger texten och idéerna, och 
därför ska granskaren av texten hålla en låg profil (Lunsford 1991, Brooks 
1991). 

Skrivande som funktionellt och kommunikativt angreppssätt handlar om att 
skrivprocessen styrs av ett kommunikationsbehov och att kommunikationen 
alltid är en del av den sociala kontext där skrivandet äger rum. Med detta syn-
sätt betonas att texter har bestämda syften och en bestämd mottagare (Ivanič 
2004, Randahl 2011:29).  

Fokus på akademiska genrer handlar om att skapa en förståelse för vilka 
val som kan göras i språkanvändningen och hur valen kan få betydelse för om 
text kommer att uppfattas som lyckad och effektiv. Genom att medvetande-
göra om olika texters karaktäristiska drag kan det sedan tjäna som stöd och 
reproduceras i studenternas egna texter (Axelsson m.fl. 2006:127).  

Fokus på genrer kan sägas ha både pedagogiska och politiska implika-
tioner. Å ena sidan kan pedagogiskt arbete med genrer ge studenter språkliga 
resurser och potential att ingå i nya domäner och diskurser och på så sätt skapa 
utrymme för att erhålla social makt (Cope & Kalantzis 1993:7). Å andra sidan 
kan fokus på genrer uppmuntra social mobilitet inom strukturer snarare än 
främja en förändring av strukturerna. 

För att identifiera AL-diskursen i materialet använder jag fyra typiska och 
återkommande teman som bygger på tidigare NLS-forskning: 
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1. Fokus på meningsskapande och identitet. 
2. Fokus på makt och auktoritet. 
3. Fokus på ett kritiskt förhållningsätt. 
4. Fokus på epistemologiska frågeställningar. 

Med fokus på meningsskapande och identitet (Lea & Street 1998, Lea 2004) 
betraktas meningsskapandet som komplext och kopplas till olika artefakter 
och aktörer (såsom studenter, lärare, institutioner) liksom relationerna mellan 
dem. Här uppmärksammas att ett glapp kan finnas mellan lärarnas och stud-
enternas förväntningar och förståelse av texter (Lea 2004). Det handlar också 
om att visa en förståelse för studenternas befintliga och tidigare skriftpraktiker 
(Lea 2004) samt ett ifrågasättande av att litteracitet oproblematiskt kan över-
föras från en domän/praktik till en annan (Street 2003). Inom AL-diskursen 
fästs också avseende vid hur frågor om identitet kan påverka utformning av 
text, och hur social och personlig identitet kan sammankopplas med menings-
skapande (Lea 2004). Lillis (2003) uppmärksammar t.ex. att studenter i sitt 
meningsskapande gör både medvetna och omedvetna val om vilka de är, vilka 
de vill bli och vilka de inte vill bli i sina texter. 

Fokus på makt och auktoritet är det andra temat som jag söker. Här upp-
märksammas olika politiska villkor för skrivandet och hur maktdimensioner i 
institutionella strukturer och förfaringssätt kan överföras till textproduktion 
(Lea 2004). Därtill kan det handla om att försöka undvika att upprätthålla en 
dikotomi mellan akademisk skriftkompetens och andra litteraciteter (a.a.). 

Fokus på kritiskt förhållningssätt medvetandegör hur studenter explicit kan 
bli hjälpta av att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera 
fakta och formulera sig och dra slutsatser både från enskilda texter men också 
från samhället i stort. Genom att främja ett kritiskt förhållningssätt till text, 
skrivande och samhällsutveckling kan skribenter uppmärksammas på olika 
val som kan göras och hur dessa val påverkar hur texterna blir bemötta.  

Det fjärde och sista temat är fokus på epistemologiska frågor och här upp-
märksammas bl.a. att text kan representera mer än kunskap (Lea 2004). För 
studenter kan det vara en utmaning att tillgodogöra sig ämneskunskaper sam-
tidigt som de ska omsättas i praktiken genom att skriva och kunna formulera 
på ett särskilt sätt. Här uppmärksammas också förhållandet mellan epistemo-
logiska frågor och kunskapskonstruktion.  

Sammanfattningsvis präglas de tre överlappande diskurserna av olika före-
ställningar i fråga om litteracitet(er) i högre utbildning. Kortfattat kan sägas 
att diskurserna skiljer sig åt beträffande fokus, lösning, och syn på skrivande. 
Med Fokus menas vad anhängare av diskursen vanligen betonar, med Lösning 
avses hur diskursens förespråkare tänker sig att komma till rätta med ”pro-
blemen”. Syn på skrivande som åsyftar diskursens övergripande föreställ-
ningar om skrivande.  
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De tre diskurserna har jag kombinerat med olika teman som jag har defini-
erat utifrån Lea & Street (1998). Temana är hämtade från tidigare forskning 
inom Academic Literacies (Lillis 2001, Ivanič 2004, Lea & Street 1998, Lea 
2004) men anpassade till min egen undersökning. Tabell 5 illustrerar de olika 
diskurserna.  

Tabell 5. Tre diskurser för studenters skrivande, efter Lea & Street (1998) 
med tillagda teman 

Diskurs Fokus Lösning Syn på 
skrivande som 

Teman med fokus på 

Färdighets-
diskurs 

Brist hos 
studenter 
FORM 

Stavning, 
grammatik och 
ytspråk 
 

Tekniskt och 
instrumentellt 

1. brister 
2. (student)texten och 
dess formsida 
3. separation av inne-
håll och språk 

Social-
iserings-
diskurs 

Studenters 
behov av 
insocialisering 
FUNKTION 

Introduceras in 
i en ny skriv-
kultur genom 
t.ex. inlärning 
och tolkning av 
genrer 

Skrivande 
som processer 

1. skrivande som 
process  
2. skrivande som 
funktionellt och 
kommunikativt 
angreppssätt  
3. uppmärksammande 
av akademiska genrer 

Academic 
Literacies- 
diskurs 

Skrivande 
som menings-
skapande och 
utmanande. 
FÖRHAND-
LING 

Förståelse 
skapas genom 
social inter-
aktion, för-
handling, 
utmaning  
och överens-
kommelser 

Menings-
skapande  
och utmanat/ 
förhandlings-
bart 
 

1. frågor om menings-
skapande och identitet 
2. makt och auktoritet 
3. kritiskt förhåll-
ningssätt 
4. epistemologiska 
frågeställningar 

4.3.2.3 Analyser av handledningssamtal 
Handledningssamtalen utgörs av tvåpartsamtal mellan en student (med annat 
modersmål än svenska) och en handledare (med svenska som modersmål). 
Analysen handlar om att söka mönster i materialet och har varit induktiv. 
Arbetsprocessen har varit iterativ där jag växlat fokus mellan delar och helhet. 
Jag har lyssnat igenom (ibland tillsammans med andra) och grovtranskriberat 
handledningssamtalen i sin helhet för att få denna mer övergripande förståelse. 
Därefter har jag betraktat enskilda teman i relation till hela handlednings-
samtalen (och i viss mån frågat handledarna själva). Denna process pågick till 
dess att mönster med övergripande tendenser utkristalliserades. 

Handledningssamtal i Språkverkstaden förstås som en kommunikativ verk-
samhet och en dialogisk process med potential för lärande. Enligt Linell 
(2011:91–92) manifesteras en kommunikativ verksamhet i ett socialt möte 
som sker på en given plats, vid en given tidpunkt, med ett givet förlopp (som 
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inkluderar en början, en kärnverksamhet och en avslutande sekvens) och be-
står av huvudsakligen samma deltagare. Dessutom skriver Linell att det finns 
homogenitet i aktiviteterna genom överordnad uppgift, vissa verksamhets-
roller samt karaktäristiska interaktionsmönster (a.a.). Handledningssamtal i 
Språkverkstaden uppfyller dessa kriterier genom att vara ett socialt möte som 
sker på en viss plats, språkverkstaden, och den tid som finns till förfogande är 
den timme som bokats in. Förloppet förväntas gå till på ett visst sätt (enligt 
handledarmanual bilaga 1) och de aktuella deltagarna är handledare och stud-
ent. Den överordnade uppgiften är textarbete (även om förväntningarna kan 
skilja sig mellan deltagare) och det finns ett karaktäristiskt interaktions-
mönster.  

Tidigare forskning visar att handledningssamtal kan delas in i tre övergrip-
ande faser: 1) diagnostisk fas (diagnostic phase), 2) vägledningsfas (directive 
phase) och 3) avslutande fas (closing phase) (Ritter 2002:123, Babcock & 
Thonus 2012:112). Den diagnostiska fasen innefattar att handledaren blir be-
kant med studenten och dennes skrivuppgift samt en diskussion om språkverk-
stadens tillvägagångssätt. Vägledningsfasen är den längsta fasen och den be-
står vanligen i att handledaren ger förslag och studenten för fram förslag. Och 
slutligen i den kortaste avslutande fasen slutförs samtalet (Ritter 2002:124). 

Dessa faser kan också delas in i kortare sekvenser som i regel består av: 
identifikation av problem, förhandling och lösning (Cumming & So 1996). 
Genom att studera sekvenser synliggörs vem som gör vad i de kommunikativa 
projekten. Det första, identifikation av problem, kan alla tre deltagarna initi-
era. I det andra, själva (menings)förhandlingen så kan handledare och student 
tillsammans förhandla eller så kan en av deltagarna på egen hand förhandla 
sig fram till något. Det andra kan också utelämnas vilket inte är ovanligt om 
t.ex. handledaren identifierar ett problem och omedelbart presenterar lösning 
utan att förhandla med studenten eller så kan handledaren identifiera ett pro-
blem och studenten själv löser det omedelbar utan förhandling. När det gäller 
lösning så är det studenten eller handledaren på egen hand eller de två till-
sammans som kommer fram till en lösning. Ibland sker också en uppföljning 
där handledaren gör tydligt varför det aktuella problemet är viktigt att belysa. 
I figur 3 presenteras modellen. 
 

identifikation   →  (förhandling)   → lösning    → (klargörande) 

    

student 
handledare 
lärare 

student 
     ↕ 
handledare 

student 
handledare 
student 
     ↕ 
handledare 

handledare 

Figur 3. Analysmodell för kommunikativa projekt i handledningssamtal, 
efter Cumming & So (1996) 
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4.3.2.4 Monologisk – dialogisk orientering 
I det följande presenteras kort för avhandlingens förståelse av monologisk 
respektive dialogisk orientering (se även 2.3). Begreppen konstrueras här som 
ytterligheter i handledningssamtal dels för att belysa grundtanken med be-
greppen, dels för att kunna illustrera skillnaderna mellan dem. Både de kom-
munikativa verksamheterna och enskilda kommunikativa projekten som stud-
eras kan flyta mellan monologisk och dialogisk orientering. Bachtin skriver: 
”Ordet är inte ett ting, utan en ständigt rörlig, ständigt föränderlig miljö för 
det dialogiska umgänget” (2010:243). Här redogörs för de två orienteringarna 
utifrån tre aspekter: fokus, aktör och lärandesyn.  

I ett handledningssamtal med monologisk orientering är fokus i första hand 
på att produkten, texten, ska bli bättre (s.k. textfokus). Handledaren betraktas 
som den centrala aktören och bistår med kunskaper. Bara för att student och 
handledare pratar om text är inte samtalet monologisk. Det vore närmast egen-
domligt i ett handledningssamtal i språkverkstaden om man inte pratade om 
text. Det är ju utgångpunkten för samtalet men sedan kan deltagarna fokusera 
och förhålla sig till texten och skribenten på olika sätt.  

I en monologisk orientering är utgångpunkten för lärande att handledaren 
har kunskaper om skrivande medan studenten saknar kunskap. Det är en slags 
envägskommunikation som går ut på att handledarens uppgift blir att ”depo-
nera” färdigheter och kunskaper i studenternas (tomma) kunskapsbanker. 
Freire (2005:71–86) kallar detta synsätt banking model. Det kan gå till så att 
handledaren själv föreslår ändringar och ger studenten konkreta förslag, och 
det handlar ofta om att förmedla eller reproducera kunskap. Denna typ av 
samtal knyter vanligen inte an till studentens identitet(er) och (tidigare) kun-
skaper utan utgår i stor utsträckning från handledarens referensramar.  

I ett handledningssamtal med dialogisk orientering är fokus att studenten 
ska bli en bättre skribent (s.k. skribentfokus). Här betraktas olika aktörer som 
resurs beroende på vad som är problemet och vem som har bäst kompetens att 
lösa det. Studenten förväntas inte bara acceptera det som handledaren säger, 
utan istället uppfattas handledarens frågor och synpunkter som tankeredskap. 
Utgångspunkten är att handledare och student är engagerade, hittar mening 
och förståelse tillsammans, och det blir ett samspel mellan handledare och 
student (och eventuell lärare) där de utforskar texten tillsammans. I denna typ 
av samtal beaktas studentens identitet(er) och handledare försöker knyta an 
till studentens tidigare kunskaper.  

En monologisk orientering överensstämmer med en färdighetsdiskurs 
medan en dialogisk orientering är mer förenlig med socialiseringsdiskurs och 
AL-diskursen men som nämnts tidigare finns inga strikta gränser. I alla de 
undersökta handledningssamtalen finns inslag av både monologisk och dia-
logisk orientering och ofta förekommer de parallellt i ett och samma projekt. 
Vanligt förekommande i materialet är t.ex. att handledaren börjar med en dia-
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logisk orientering för att sedan övergå till monologisk orientering om stud-
enten inte själv kan hitta en lösning 

4.3.2.5 Transkriberingsprinciper 
De muntliga texter som samlats in är genomgående av god ljudkvalité och de 
har grovtranskriberats.20 Syftet med transkriberingen har i första hand varit 
innehållslig analys. Talet återges i skriftspråklig form för läsbarheten och 
eftersom mitt fokus är innehållsligt (även om det tjänat på en talspråksnära 
återgivning). Versaler och interpunktion används för att markera min tolkning 
av när ett yttrande påbörjas eller avslutas. Dessutom används följande tran-
skriptionsnyckel: 
 

Symbol Betydelse 

., ?! 
H / S 
[ 
(( ))  
( )  
Kursiv 
*  
ut  
----  

interpunktion används för att indikera min tolkning av satsstruktur 
Handledare resp. Student 
överlappande tal 
kommentar för att beskriva eller ge bakgrundsinformation 
osäker transkription 
direkt anföring 
ohörbart 
sagt med emfas 
utelämnade turer 

4.4 Etiska överväganden 
Studien följer Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning (2010) och uppfyller de fyra huvudkraven: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet.  

Samtliga inblandade deltagare (studenter, lärare och handledare) har in-
formerats om studiens syfte och upplägg. I de samtyckesblanketter som fyllts 
i av deltagarna framgår att deltagande i studien bygger på frivillighet och om 
möjlighet att avbryta medverkan. 

Namn på personer, institutioner, fakulteter och lärosäten har avidentifierats 
för att undvika att personer eller verksamheter kommer till skada.  

En aspekt som inte nämns i de forskningsetiska riktlinjerna men som brukar 
lyftas fram i etnografisk forskning är att forskaren ska kunna bidra med något 
till den studerade verksamheten (Karlsson 2006). I denna studie görs detta 
genom att jag inte missbrukar deltagarnas förtroende och personer och/eller 
verksamheter gestaltas inte på ett nedlåtande sätt. Vidare hoppas jag att utförd 
forskning kommer verksamheten tillgodo dels genom att öka kunskapen, dels 
genom att bidra till att verksamheten kan förbättras.  
                                                      
20 En Sony IC Recorder har använts vid samtliga inspelningar.  
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5 Det skrivpedagogiska samarbetet som 
en del av en social konfiguration 

To understand writing centers is to understand the dynamic, interactive rela-
tionship that exists between a specific center and the environment in which it 
exists. (Kinkead & Harris 1993:xvi) 

I detta kapitel studeras lärosätet som en social konfiguration (se 4.3.2) med 
särskilt fokus på det skrivpedagogiska samarbetet. De frågor jag vill besvara i 
kapitlet är:  
 

1. Vilka sociala konfigurationer och praktikgemenskaper är det under-
sökta skrivpedagogiska samarbetet en del av?  

2. Hur är de sociala praktikerna sammanlänkande på lärosätet och hur 
yttrar de sig? 

3. Hur påverkas det skrivpedagogiska samarbetet och skrivpedagogiken 
av detta? 

Inledningsvis beskrivs Delkursens upplägg (5.1) och Det skrivpedagogiska 
samarbetet (5.2) följt av Lärosätet som en social konfiguration (5.3). Därefter 
studeras delkursen Läkemedelsprinciper (5.4), studentgruppen (5.5) och 
Språkverkstaden (5.6) som potentiella praktikgemenskaper och slutligen ana-
lyseras hur det skrivpedagogiska samarbetet kan påverka skrivpedagogiken 
(5.7). Förutom materialet bidrar här min allmänna kunskap om högskole-
världen till analysen. 

5.1 Delkursens upplägg 
Den farmaceutiska fakulteten vid det undersökta lärosätet bedriver utbildning 
och forskning inom läkemedelsområdet och utbildar bl.a. apotekare och recep-
tarier. I föreliggande studie undersöks apotekar- och receptarieprogrammen 
som höstterminen 2011 antog cirka 160 studenter. Gemensamt för båda dessa 
professionsutbildningar är att första terminen inleds med delkursen Läke-
medelsprinciper som omfattar 7,5 högskolepoäng. 

Den inledande delkursen omfattar ett flertal aktiviteter. Figur 4 visar de 
aktiviteter som kan kopplas till undersökningens tre deltagargrupper: lärare 
från utbildningen, handledare från Språkverkstaden och studenter.  

Figuren innehåller tidpunkter för de olika deltagarnas aktiviteter kopplade 
till skrivande. Den översta pilen visar lärarnas och handledarnas aktiviteter 
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medan den understa pilen visar studenternas aktiviteter. Delkursen är schema-
lagd under en femveckorsperiod och siffrorna 1–5 i pilarna visar de veckor 
som olika aktiviteter äger rum. F betecknar föreläsning.  
 
Lärare och handledare 
 

 
      

       

   
 
 

  Vecka 1      2     3     4     5 

 
 
 
Studenter 
  
  

 
 

   
  

  
   

  Vecka 1     2     3     4     5 

 

Figur 4. Delkursens förlopp 

Under den undersökta delkursen ges tre föreläsningar vecka 1: Introduktion 
till fördjupningsuppgiften, Dataintroduktion och Biblioteksorientering. Vecka 
2 inleds med föreläsningen Skrivregler och samma vecka ska studenterna 
lämna in en disposition av sin fördjupningsuppgift (individuell skrivuppgift 
som behandlar en sjukdom, läkemedelsbehandling och dess verkningsmeka-
nismer). Vecka 3 har studenterna i uppgift att ge återkoppling på varandras 
fördjupningsuppgifter och i slutet av samma vecka görs fyra dataövningar i 
samband med att fördjupningsuppgiften lämnas in. I början av vecka 4 får 
studenterna tillbaka fördjupningsuppgiften med återkoppling och bedömning 
från både lärare (från utbildningen) och handledare (från Språkverkstaden). 
Om en student inte blir godkänd vid första inlämningstillfället finns ytterligare 
ett inlämningstillfälle i slutet av vecka 4. Inom ramen för delkursens under-
visningsperiod ryms följaktligen två inlämningstillfällen, men även efter del-
kursens slut erbjuds studenter som har rest att lämna in texter för bedömning. 
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Studenterna har också en muntlig redovisning av sin fördjupningsuppgift för 
lärare och kurskamrater i slutet av vecka 4. Vecka 5 avslutas delkursen med 
en skriftlig tentamen.  

5.1.1 Fördjupningsuppgiftens syfte och upplägg 
Fördjupningsuppgiftens syfte är att studenterna individuellt övas på att skriva 
ett pm samt ett sammandrag av detta. Pm:et ska enligt en standardiserad dis-
position handla om en sjukdom och dess läkemedelsbehandling och ha ett om-
fång om 1 000 till 1 500 ord. Samtliga studenter tilldelas under föreläsningen 
Introduktion till fördjupningsuppgiften en uppgiftsspecifikation för den indi-
viduella fördjupningsuppgiften (se utdrag 1). Av specifikationen framgår 
vilket ämne uppgiften ska behandla och några ämnen som studenterna tilldelas 
under den undersökta terminen är smärta, allergi och öroninflammation. Spe-
cifikationen instruerar om uppgiftens innehåll med anvisningar om att sjuk-
domen bör förklaras och likaså hur relevanta läkemedel fungerar. Studenterna 
ges också några litteraturtips och därutöver första sidan från en artikel från 
Läkartidningen om den aktuella sjukdomen. Studenten uppmanas att ladda ner 
artikeln via bibliotekets e-tidskrifter, och artikeln förväntas användas som 
källa i fördjupningsuppgiften. 

Nedan ges ett prov på inledningen från en uppgiftsspecifikation, där ämnet 
är smärta.  

Utdrag 1.  

Ämne: Smärta 
Ditt PM-arbete kommer att behandla ovanstående ämne. Exakt hur det ut-
formas bestäms av dig och din basgruppshandledare. Arbetet ska skrivas med 
fokus på några specifika frågeställningar alternativt skrivas mer översiktligt. 
Oberoende av inriktning ska dock läkemedel behandlas. Hur era läkemedel 
fungerar alltså den så kallade verkningsmekanismen bör vara relativt utförligt 
behandlad i texten. För att läsaren ska förstå varför man använder ett visst 
läkemedel bör givetvis även sjukdomen förklaras. Varför blir man sjuk? Vilka 
system i kroppen är det som är påverkade? När dessa frågor är besvarade blir 
det sedan ganska lätt att belysa läkemedel och hur det fungerar.  

Målgruppen är era kurskamrater.  

Ett tips från kursledningen är att följande frågor ska vara besvarade i arbetet. 
Detta är frågor som vi av erfarenhet vet att man lätt glömmer. Arbetet ska inte 
baseras på dessa frågor utan frågorna är tänkta att snarare komplettera arbetet.  

Hur förs smärtsignaler till hjärnan? 

Vilken slags receptorer binder opioiderna till och vad kallas de olika receptor-
subtyperna? 

Ge exempel på genetiska faktorer som kan påverka effekten av olika smärt-
läkemedel. 
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Litteraturtips: 

Läkemedelsboken 2011/2012 från Apoteket AB 

Läkemedelsguiden – skriven av Läkemedelsverket (Beerman) 

Farmakologi – skriven av Norlén och Lindström 

Pharmacology – skriven av Rang, Dale, Ritter och Flower 

Människans fysiologi – skriven av Sand, Sjaastad och Haug 

Bifogad artikel:  

På baksidan av detta papper finns den första sidan från en artikel i Läkar-
tidningen. När ni har läst på lite allmänt om ert ämne bör ni ladda ner hela 
artikeln via ”e-tidskrifter” på [länk]. Denna artikel bör användas som en av era 
källor i arbetet. 
(Uppgiftsspecifikation för fördjupningsuppgiften) 

5.1.2 Examination och betyg 
Delkursen Läkemedelsprinciper examineras skriftligt med hjälp av fyra data-
övningar, fördjupningsuppgift och salstentamen. Examinering sker också gen-
om en muntlig presentation av fördjupningsuppgiften. Dataövningarna, för-
djupningsuppgiften och den muntliga presentationen ges omdömena icke god-
känd eller godkänd medan däremot salstentamen ges betygen underkänd, god-
känd eller väl godkänd. Salstentamen är således betygsstyrande för delkursen 
och kursbetyget ges i samma tregradiga skala. 

5.1.3 Tidsram, återkoppling och bedömning  
Från den första introduktionsföreläsningen har studenterna drygt två veckor 
på sig att färdigställa fördjupningsuppgiften. Under denna tid har de ytter-
ligare två hållpunkter att rätta sig efter. Efter sex dagar ska en preliminär 
disposition lämnas in till grupphandledaren vid utbildningsinstitutionen. Efter 
tio dagar ska ett första utkast av texten färdigställas för så kallad kamrat-
respons vilken går ut på att kurskamrater granskar och ger skriftlig återkopp-
ling på varandras fördjupningsuppgifter med utgångspunkt från dokumentet 
Checklista för kamratrespons. På inlämningsdagen ska fördjupningsuppgift-
ens två delar, ett sammandrag och ett pm, laddas upp på en lärplattform. 

Skälet till att fördjupningsuppgiften separeras i två filer inför bedömningen 
är att lärarna (från utbildningen) granskar och bedömer pm:et medan hand-
ledarna (från Språkverkstaden) granskar och bedömer sammandraget. 

Den digitala återkopplingen som studenterna får från lärare och handledare 
skiljer sig åt. Lärarna ger återkoppling på fördjupningsuppgiften direkt i Word 
i studenternas löptexter och de använder tre färger för att särskilja olika typer 
av återkoppling. Lila innebär en kommentar gällande form och språk medan 
grönt och gult kan innebära att studenten kan förtydliga textens innehåll. 
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Handledarna från Språkverkstaden använder däremot funktionen Granska i 
Word när de ger återkoppling på sammandragen.  

Pm och sammandrag med återkoppling skickas från lärare och handledare 
till studenterna via lärplattformen senast fem dagar efter inlämningen. Om 
studenterna inte blir godkända på både pm och sammandrag vid första inläm-
ningstillfället har de ett par dagar på sig att komplettera och korrigera arbetet. 
Denna process med bedömning, återkoppling och komplettering av pm och 
sammandrag pågår till dess att studenten uppnår ett godkänt resultat på både 
pm och sammandrag.  

5.2 Det skrivpedagogiska samarbetet  
Centrum för farmaci, där de blivande farmaceuterna studerar, samverkar 
sedan flera år med Språkverkstaden. Samarbetet initierades efter att den kurs-
ansvariga läraren kontaktade Språkverkstaden eftersom den aktuella del-
kursens utformning inte tycktes fungera för flerspråkiga studenter, vilka utgör 
en stor andel av kurspopulationen (jfr 1.5). Från utbildningens sida efter-
frågades i första hand en föreläsning om akademiskt skrivande men i samråd 
med Språkverkstaden utvecklades den undersökta arbetsmodellen.  

På den aktuella delkursen, Läkemedelsprinciper, medverkar Språkverk-
staden i tre steg. Det första steget är att personal från Språkverkstaden håller 
en föreläsning om akademiskt skrivande för studenterna, Skrivregler (se figur 
4). I det andra steget bistår Språkverkstadens handledare genom att bedöma 
sammandraget i det pm som ingår i examinationen. Ett flertal studenter blir 
efter första bedömningen ombedda att komplettera sina pm och/eller samman-
drag av lärare från institutionen eller handledare från Språkverkstaden. Denna 
komplettering kan ske på egen hand utifrån given återkoppling eller så blir 
studenten uppmanad att kontakta Språkverkstaden för individuell handled-
ning. Denna individuella handledning, för vissa studenter, är det tredje och 
sista steget i Språkverkstadens arbete. Omfattningen av det tredje steget skiljer 
sig åt mellan olika studenter. En del studenter besöker inte Språkverkstaden 
överhuvudtaget medan andra gör det vid ett eller flera tillfällen. Denna hand-
ledning kan äga rum antingen i Språkverkstadens egna lokaler eller i den 
byggnad studenterna studerar i, så kallad utflyttad språkverkstad. Det senare 
innebär att Språkverkstadens handledare är tillgängliga några timmar i veckan 
i de lokaler där farmaceutstudenterna följer undervisning. 

5.3 Lärosätet som en social konfiguration 
För att öka förståelsen av det etablerade samarbetet mellan delkursen Läke-
medelsprinciper och Språkverkstaden går jag i kapitlet från ett makro- till ett 
mikroperspektiv. Inledningsvis undersöker jag lärosätet som en social konfig-
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uration och som konstellationer av praktikgemenskaper. Jag studerar läro-
sätets organisation, hur den är uppbyggd av olika sociala praktiker och 
praktikgemenskaper och hur dessa länkas samman av en övergripande institu-
tionell social ram. Därutöver undersöks gränsobjekt och gränsöverskridande 
på olika nivåer i den sociala konfigurationen. Jag undersöker om det finns 
omständigheter som gör att deltagargrupperna kopplade till det skrivpedagog-
iska samarbetet kan sägas bilda enskilda praktikgemenskaper enligt kriter-
ierna gemensamma förehavanden, ömsesidigt engagemang och delad reper-
toar. Dessutom undersöks praktikgemenskapernas gränsöverskridande och 
gränsobjekt samt olika former av deltagande: etablerat, perifert och margi-
nellt. Därutöver studeras levnadsbanor och centrala reifikationer.  

Här vill jag understryka att begreppet konstellationer av praktikgemen-
skaper utmanar den gängse bilden av organisationer. Att illustrera lärosätets 
sammanlänkning med hjälp av gränsöverskridande och gränsobjekt är inte 
givet (jfr Wenger 1998:246). På lärosätets webbsidor illustreras verksamheten 
istället som en paraplyorganisation där lärosätets övergripande struktur (med 
organisationens namn, beslutsfattare och ytterst ansvariga) återfinns högst upp 
i organisationen medan övriga konstellationer av praktikgemenskaper plac-
eras längre ned. Verksamhetens olika delar förenas då istället genom att be-
finna sig under samma paraply. Att redogöra för organisationens design som 
en övergripande struktur skiljer sig från att beskriva den som en konstellation 
av praktikgemenskaper. Med det senare synsättet återfinns gränsobjekt i hela 
organisationen och de sammanlänkar konstellationer av praktikgemenskaper, 
praktikgemenskaper, kedjor av kontakter och kommunikativa verksamheter. 
Gränsobjekten är i ständig rörelse och formas, omformas, approprieras och 
rekontextualiseras i och mellan olika praktikgemenskaper.  

It may be tempting to picture the design of an organization as a kind of um-
brella: an overarching structure on top, with practices underneath by virtue of 
being under the same umbrella. Indeed, diagrams of the formal versus the 
informal almost always place the formal on top and the informal below. Yet it 
is more accurate to view organizational design as a method by which a set of 
practices manages itself as a constellation. In this sense, the design of an orga-
nization is not so much an overarching structure as it is a boundary object. It 
connects communities of practice into an organization by crossing boundaries. 
It does not sit on top: it moves in between. It does not unify by transcending; 
it connects and disconnects. It does not reign; it travels, to be shaped and appro-
priated in the context of specific practices (Wenger 1998:247). 

Av figur 5 framträder lärosätet som en social konfiguration med flera över-
lappande nivåer av konstellationer av praktikgemenskaper. Lärosätet som 
konstellation av praktikgemenskaper är placerat överst följt i tur och ordning 
av vetenskapsområden, fakulteter, institutioner och utbildningar. Dessa kon-
stellationer av praktikgemenskaper är alla placerade ovanför/utanför enskilda 
praktikgemenskaper som är utgångspunkten i Wengers teoribygge.  
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konstellation av praktikgemenskaper 
(lärosäte) 

konstellation av praktikgemenskaper 
(vetenskapsområden) 

konstellation av praktikgemenskaper 
(fakulteter) 

konstellation av praktikgemenskaper 
(institutioner) 

konstellation av praktikgemenskaper 
(utbildningar) 

Praktikgemenskap 
(språkverkstad) 

kedja av kontakter 
(skrivpedagogiskt samarbete) 

kommunikativ verksamhet 
(samtal, handledningssamtal  

i språkverkstaden, återkoppling) 

kommunikativa projekt 
(sekvenser som går ut på att identifiera,  

lösa och förhandla) 

Figur 5. Relationen mellan lärosätets sociala och kommunikativa 
sammanhang 

I analysen krävs oftast ingen distinktion mellan de olika nivåerna av kon-
stellationer av praktikgemenskaper och jag benämner dem fortsättningsvis 
sammansatta eller lösare konstellationer av praktikgemenskaper. De sam-
mansatta konstellationerna av praktikgemenskaper utgörs i sin tur av enskilda 
praktikgemenskaper. Lärosätets praktikgemenskaper utgörs inte nödvändigt-
vis av någon organisatorisk enhet med ett specifikt namn (jfr Wenger 1998: 
xvii) utan det kan handla om grupper av personer, t.ex. administratörer eller
doktorander som hålls ihop av liknande arbetsuppgifter. Både i konstellationer
av praktikgemenskaper och i praktikgemenskaper uppstår oräkneliga kedjor
av kontakter, det vill säga kommunikation mellan deltagare. En sådan kedja
av kontakter är det skrivpedagogiska samarbetet mellan Språkverkstaden och
delkursen Läkemedelsprinciper. Kedjor av kontakter är i sin tur uppbyggda av
kommunikativa verksamheter (jfr Linell 2011:91–92, Rönn 2009:59–62) som
kan vara gemensamma över praktikgemenskapsgränser, t.ex. föreläsningar,
lektioner, tentamina, återkoppling eller handledningssamtal. De kommunika-
tiva verksamheterna kan vidare delas in i så kallade kommunikativa projekt
(Rönn 2009). Kommunikativa projekt används för att tala om en del av situa-
tionen och skiljer sig från kommunikativa verksamheter som handlar om hela
den kommunikativa situationen, dvs. mötet mellan individer (Rönn 2009:59).
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5.3.1 Lärosätet – en konstellation av praktikgemenskaper? 
En konstellation av praktikgemenskaper kan urskiljas från andra sociala kon-
figurationer genom att: i) det finns flera sociala praktikgemenskaper, ii) prak-
tikgemenskaperna har en gemensam övergripande social ram och iii) praktik-
gemenskaperna är sammanlänkande på olika sätt (jfr Rönn 2009:63, Wenger 
1998:127). Med utgångspunkt från ovanstående tre kriterier analyseras om det 
undersökta lärosätet kan beskrivas som en konstellation av praktikgemen-
skaper. Här går jag från det mer övergripande till det akademiska skrivandet.  

Lärosätet består av ett stort antal sociala praktiker utvecklade i olika 
praktikgemenskaper och tillsammans har praktikgemenskaperna en övergrip-
ande social ram. Lärosätets sociala ram kommer till uttryck bland annat i 
lärosätets organisationsnamn men också genom lärosätets uppdrag. Lärosätet 
är en statlig myndighet som får sitt uppdrag från regering och riksdag: direktiv 
och medel från Utbildningsdepartementet och som kontrolleras av Univer-
sitetskanslersämbetet. Personal anställd vid lärosätet strävar på olika sätt efter 
att uppfylla lärosätets institutionella uppdrag som består i att bedriva utbild-
ning och forskning, samverka med det omgivande samhället och arbeta för att 
forskningsresultat kommer till användning (UKÄ 2016). 

Lärosätets deltagare verkar i olika delar och på olika sätt i lärosätets orga-
nisation. Studenter och doktorander studerar på program och kurser, lärare 
undervisar och forskar, Språkverkstadens handledare handleder studenter i 
akademiskt skrivande och administratörer stödjer verksamheten. Deltagarna 
förhandlar fram och utvecklar sociala praktiker när de studerar, undervisar, 
forskar, handleder och administrerar. De sociala praktikerna kan utvecklas 
inom praktikgemenskaper där vissa lärare, forskare, doktorander eller admini-
stratörer genom sitt arbete har fler gemensamma förehavanden, större ömse-
sidigt engagemang och bredare delad repertoar med vissa deltagare än med 
andra. Deltagare är som regel verksamma i ett begränsat antal av organisa-
tionens praktikgemenskaper. 

Lärosätets verksamhet är uppbyggd så att många av de administrativa en-
heterna inom organisationen, trots skilda kunskapsområden, har likartad 
strukturell uppbyggnad. Som framgår av figur 5 ovan inbegrips fakulteter i 
vetenskapsområdena och fakulteterna inbegriper i sin tur institutioner som i 
sin tur anordnar (delar av) utbildningar, kurser och delkurser. Sociala konfig-
urationer inom lärosätet (vetenskapsområden, fakulteter, utbildningar, institu-
tioner och kurser) konkurrerar också med varandra om lärosätets gemen-
samma resurser både vad gäller ekonomisk tilldelning, lokaler och i vissa fall 
personal. Lärosätets institutionella uppdrag bidrar till att de olika praktik-
gemenskapernas kommunikativa verksamheter många gånger är likartade 
inom ramen för lärosätet t.ex. forskning, undervisning, handledning, bedöm-
ning och återkoppling. 
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Lärosätet kan också beskrivas som en konstellation av praktikgemenskaper 
eftersom den är sammanlänkad med hjälp av gränsöverskridande och gräns-
objekt som förekommer parallellt på flera olika nivåer. Vissa verksamheter på 
lärosätet har mer utpräglade gränsöverskridande uppdrag t.ex. bibliotek, 
studievägledning eller Språkverkstad. Anställda i dessa verksamheter för-
väntas kommunicera och ge service till deltagare från andra praktikgemen-
skaper, och därigenom blir gränsöverskridandet en självklar del av det löpande 
arbetet. Utbildning, som är en del av lärosätets institutionella uppdrag och 
kärnverksamhet, kan också förstås som en gränsöverskridande aktivitet efter-
som nybörjare förväntas ta del av mer etablerade deltagares sociala praktiker. 
Detta synliggörs bl.a. när verksamma lärare förväntas fortbilda sig och studera 
t.ex. pedagogiska kurser, när doktorander skolas in i och förväntas ta del av 
de mer etablerade deltagarnas undervisningspraktiker eller när studenter för-
väntas förvärva sociala praktiker som akademiskt skrivande. 

Gränsöverskridande äger också rum varje gång enskilda individer från 
olika praktikgemenskaper kommunicerar med varandra. På lärosätet har del-
tagarna ett behov av att kommunicera med varandra, genom t.ex. samtal och 
texter, eftersom de har gemensamma institutionella mål. Gränsöverskridande 
är också införlivat i det skrivpedagogiska samarbetets design, dels eftersom 
samarbetet syftar till att sammanlänka studenters och utbildningsinstitutionens 
sociala praktiker om skrivande, dels genom att deltagare från olika praktik-
gemenskaper värvats till det skrivpedagogiska samarbetet (lärare från utbild-
ningen och handledare från Språkverkstaden).  

Konkreta gränsöverskridanden inom ramen för det skrivpedagogiska sam-
arbetet är när läraren från utbildningen initierar samarbete med Språkverk-
staden, när deltagare från Språkverkstaden och biblioteket föreläser på del-
kursen Läkemedelsprinciper samt Språkverkstadens organiserande av hand-
ledningssamtal. 

Potentiella gränsobjekt förekommer, på samma sätt som gränsöverskrid-
ande, på olika nivåer i verksamheten. Mer övergripande gränsobjekt är Hög-
skolelagen, regleringsbrev eller det institutionella uppdraget. Gränsobjekt 
knutna till det skrivpedagogiska samarbetet är den lärplattform som används 
av deltagarna för olika former av textaktiviteter bl.a. inlämning, återkoppling 
och betygssättning. Lärplattformen innehåller i sin tur andra gränsobjekt så-
som instruktioner eller PowerPoint-presentationer som undervisande personal 
lägger upp. Som pedagogisk resurs är en del gränsobjekt som finns på lär-
plattformen avsedda för alla deltagare såsom den allmänna skrivinstruktionen 
medan andra är individuella som enskild textåterkoppling eller dataövningar.  

Lärosätet kan betraktas som en konstellation av praktikgemenskaper inte 
bara för att det sker förhandlingar om de olika och gemensamma sociala prak-
tikerna genom gränsöverskridande och gränsobjekt, utan också för att det sker 
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förhandlingar om det övergripande institutionella uppdraget utifrån de olika 
praktikgemenskapernas skilda perspektiv (jfr Rönn 2009:101). Ett resultat av 
detta kan vara att man i lärosätets konstellationer av praktikgemenskaper på-
träffar olika förhållningssätt till lärande och litteracitet. Barton & Hamilton 
hävdar att alla teorier om litteracitet också implicerar en teori om lärande 
(1998:12). Man kan då också anta att det omvända gäller, dvs. att teorier om 
lärande också kan implicera en teori om litteracitet. I slutet av 1900-talet låter 
Lea & Street (1998) förstå att förhärskande teorier om litteracitet i den högre 
utbildningen vanligen är knutna till kognitiva lärandeteorier framför socio-
kulturella.21 Detta kommer till uttryck genom att autonoma förhållningssätt är 
mer framträdande än ideologiska i olika muntliga och skriftliga texter. Här 
presenteras fyra utdrag som visar hur det övergripande institutionella upp-
draget undervisning och närmare bestämt skrivande förhandlas med utgångs-
punkt i olika erfarenheter och kunskaper. Det första utdraget är hämtat från 
tidningsartikeln ”Våra studenter kan inte svenska” och det andra från Språk-
verkstadens uppdragsdokument. Båda speglar en autonom syn på litteracitet. 

Utdrag 2  
Studenterna missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa 
kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir pro-
blemen när studenterna själva måste uttrycka sig i skrift.  
(Enefalk m.fl. 2013) 

Utdrag 3 
Prioriterade grupper är studenter med bristande språkliga grundkunskaper 
på grundnivå, såsom annat modersmål än svenska, olika typer av läs- och 
skrivsvårigheter eller studenter från studieovana miljöer samt inter-
nationella studenter.  
(Språkverkstadens uppdragsdokument) 

I utdrag 2 och 3 speglas ett bristperspektiv i det avseendet att studenterna 
framställs som att de saknar språkliga resurser. Att enbart fokusera på student-
ernas tillkortakommanden och inte beröra vad lärare själva kan göra för att 
inkludera studenter från den breddade rekryteringen kan försvåra högskolans 
strävan att avspegla samhällets mångfald (jfr Smit 2012). 

I kontrast till utdragen ovan presenteras också två mer ideologiska för-
hållningssätt till litteracitet som synliggjorts i intervjuer med deltagare från 
det studerade skrivpedagogiska samarbetet.  

 
 

                                                      
21 Huruvida Lea & Streets (1998) forskningsresultat går att överföra till en svensk kontext kan 
diskuteras. Utgångspunkten här är att detta går att göra samtidigt som det är viktigt att upp-
märksamma att den högre utbildningen i Storbritannien liksom i Sverige förmodligen har ut-
vecklats sedan detta skrevs.  
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Utdrag 4 
Det är första gången och de är nervösa. Det som jag tycker är bra, vilket de 
också accepterat på utbildningen det är att man får faktiskt misslyckas. Det är 
inte kört. Istället jobbar vi där ifrån de är. Det är det fina med det här. Det 
tycker jag vi gör vi gemensamt.  
(Intervju, handledare Språkverkstaden) 

Utdrag 5 
Skulle vilja göra mer. I många fall känner jag att jag inte riktigt har språket, 
vokabuläret för att uttrycka korrekt. Det är inte alltid jag vet vad jag ska säga. 
Jag märker att det inte hänger ihop och det är inte bra men jag kan inte det.  
(Intervju, lärare utbildningen)  

I utdrag 4 och 5 betraktas skrivande som en aktivitet som studenter inkluderas 
i för att lära sig delta och agera inom en akademisk diskurs eller framtida pro-
fessionsdiskurs. Till skillnad från tidigare angreppssätt (utdrag 2 och 3) riktas 
i utdrag 4 och 5 inte fokus enbart på studenter och deras tillkortakommanden 
utan handledare och lärare lyfter fram dels interaktionen mellan deltagare, dels 
vikten av de strukturer och resurser som erbjuds från utbildningens sida. De 
fyra utdragen åskådliggör hur den akademiska världens deltagare upplever 
och resonerar kring skrivandet vilket också kan påverka hur de handlar och 
utvecklar sociala praktiker om skrivande.  

5.3.2 Utbildningsinstitutionerna – konstellationer av 
praktikgemenskaper? 
I följande avsnitt studeras hur några sociala praktiker inom ramen för det 
skrivpedagogiska samarbetet är sammanlänkade och hur det yttrar sig. Som 
nämnts tidigare finns kriterier för att urskilja praktikgemenskaper (se 2.2.1), 
men eftersom teorin endast är en abstraktion av verkligheten råder inte ett ett-
till-ett-förhållande mellan teori och praktik där man klart och tydligt kan av-
göra huruvida en särskild social grupp ska anses vara en praktikgemenskap 
eller ej. Som framgår av figur 5 utgörs lärosätet av flera lager konstellationer 
av praktikgemenskaper som överlappar och som i sin tur kan sägas utgöras av 
enskilda praktikgemenskaper. Gränserna kan beskrivas som mer flytande än 
fasta vilket gör att analysen sällan bidrar med entydiga gränsdragningar. 
Poängen med begreppen är att kunna undersöka hur individuella och kon-
textuella aspekter påverkar lärande genom deltagande i praktiker.  

Här diskuteras först huruvida utbildningsinstitutionerna Centrum för 
farmaci och Institutionen för svenska kan forma konstellationer av praktik-
gemenskaper eller praktikgemenskaper. För att undvika upprepningar disku-
teras här de två utbildningsinstitutionerna parallellt. Vid båda institutionerna 
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strävar deltagarna kollektivt att i sitt arbete utföra det institutionella uppdraget 
(forskning, utbildning och samverkan). Detta kan till viss del svara för ett 
ömsesidigt engagemang och gemensamma förehavanden. Samtidigt finns 
andra aspekter som talar för att de båda, förhållandevis stora, institutionerna 
internt inte uppvisar ömsesidigt engagemang och gemensamma förehavanden. 
Prov på detta kan vara att deltagarna arbetar i skilda delar av verksamheterna, 
har skilda sociala praktiker och kompetenser, inte har gemensamma intressen 
eller förståelse och inte behöver kommunicera med varandra. Inte heller 
delade repertoarer spänner över samtliga deltagare på institutionerna eftersom 
deltagarna använder olika språk, rutiner och artefakter kopplade till sina 
respektive sociala praktiker (jfr Wenger 1998:82–84). Dessa åtskillnader finns 
inte enbart mellan individer med olika anställningar såsom doktorand, 
adjunkt, lektor eller administratör utan kan också skilja sig mellan forskare 
vid samma institution som arbetar med skilda studieobjekt, teorier och 
metoder. Mot bakgrund av detta kan de två institutionerna knutna till det skriv-
pedagogiska samarbetet inte utgöra enskilda praktikgemenskaper. En mer 
adekvat beskrivning är att institutionerna utgör konstellationer av praktik-
gemenskaper eller så kallade lösare sociala konfigurationer. Konstellationer 
av praktikgemenskaper kännetecknas av att det inom institutionerna finns 
flera sociala praktikgemenskaper som har en gemensam övergripande social 
ram som kommer till uttryck bland annat genom institutionsnamnet. Praktik-
gemenskaperna sammanlänkas på olika sätt dels genom det institutionella 
uppdraget, dels genom att vissa personer i personalstyrkan har gränsöver-
skridande funktioner i olika delar av verksamheten.  

Institutionen Centrum för farmaci och Institutionen för svenska utgör 
konstellationer av praktikgemenskaper och de består i sin tur av överlappande 
skikt av konstellationer av praktikgemenskaper. De två studerade professions-
utbildningarna som Centrum för farmaci erbjuder kan vara sådana. Dessa 
konstellationer av praktikgemenskaper överlappar bl.a. eftersom delkursen 
Läkemedelsprinciper ingår som inledande delkurs vid båda utbildningarna. 
Det finns också ett flertal överlappande enskilda praktikgemenskaper som rör 
t.ex. forskning, utbildning och administration.  

5.3.3 Potentiella praktikgemenskaper i det skrivpedagogiska 
samarbetet 
I följande avsnitt diskuteras i vilken utsträckning delkursen Läkemedels-
principer, studentgruppen som läser delkursen och Språkverkstaden kan sägas 
bilda praktikgemenskaper. Inledningsvis ges i tabell 6 en överblick i vilken 
utsträckning dessa uppfyller kriterierna för praktikgemenskaper (jfr Wenger 
1998:72–85). 
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Tabell 6. Kriterier för praktikgemenskap per grupp 

 Ömsesidigt  
engagemang 

Inriktar sig på 

Gemensamt  
förehavande 

Vad man gör 

Delad  
repertoar 

Vad man använder och säger 

Delkurs  
Läkemedels-
principer 

kommunicerar om: 
undervisning, hand-
ledning och bedöm-
ning 

undervisar, handleder, 
bedömer och åter-
kopplar 
 

gemensamma fackuttryck, 
forsknings- och undervis-
ningsdiskurs, t.ex. skriv-
instruktioner och färg-
kodning 

Studentgrupp kommunicerar om 
utbildning och 
kunskaper 

studerar 
 

håller på att utvecklas  

Språkverkstaden 
 
 

kommunicerar om 
handledning, åter-
koppling och före-
läsningar 

handleder, åter-
kopplar och föreläser  
 

gemensamma fackuttryck, 
metoder (undervisnings-
diskurs), t.ex. handledar-
manual och texttriangel 

5.4 Delkursen Läkemedelsprinciper – en praktik-
gemenskap? 
Nedan undersöks huruvida delkursen Läkemedelsprinciper kan utgöra en 
praktikgemenskap och därutöver diskuteras delkursens deltagare (lärare), 
reifikationer och delaktighet. Delkursen Läkemedelsprinciper kan potentiellt 
utgöra en praktikgemenskap för att den omfattas av gemensamma förehav-
anden, ömsesidigt engagemang och en delad repertoar. Det ömsesidiga 
engagemanget inriktar sig på undervisning, handledning och bedömning av 
olika kursmoment. De undervisande lärarna förstår gemenskapen så väl att de 
kan bidra till den. De gemensamma förehavandena är en del av institutionens 
kärnverksamhet och de utvecklas av deltagarna inom ramen för delkursen 
såsom undervisning, handledning, bedömning av studenttexter samt examina-
tion. Lärarna är engagerade i verksamheten och anförtrodda eftersom de har 
relevant ämneskompetens och relevant forskningsdiskurs. Deltagarnas delade 
repertoar utgörs av sätt att prata om delkursen och en gemensam under-
visnings- och forskningsdiskurs. Det kan gälla kursens skrivinstruktioner som 
används av både lärare och studenter men också de rutiner de har kring 
återkoppling och bedömning t.ex. färgkodning. 

Även om delkursen Läkemedelsprinciper till synes uppfyller kriterierna är 
min tolkning att den enskilda delkursen inte är en praktikgemenskap. Detta 
motiveras på tre sätt. För det första är det svårt att säga att lärarna i delkursen 
har en delad kompetens som skiljer dem från andra lärare i utbildningspraktik-
gemenskapen (jfr Wenger 2006). Därutöver liknar den verksamhet delkursen 
ägnar sig åt väldigt mycket det som görs i andra delar av den praktik-
gemenskap som hela utbildningen utgör. Deltagarna interagerar och lär av 
varandra men de formar ingen praktikgemenskap. För det andra reproducerar/ 
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förmedlar delkursen en mer allmän introducerande farmaceutisk praktik 
snarare än en specificerad. Om delkursen skulle försvinna från utbildningen 
ersätts den av något annat introducerande moment till utbildningarna. För det 
tredje är det så att studenterna, genom sina studier, inte förväntas bli deltagare 
i delkursen Läkemedelsprinciper utan i en mer allmän farmaceutisk praktik-
gemenskap. Delkursen är för studenterna bara ett första steg in i en mer 
övergripande utbildningspraktikgemenskap. Deltagarna i utbildningspraktik-
gemenskapen kan sedan forma olika typer av professionspraktikgemenskaper 
med presumtiva apotekare, receptarier, doktorander eller forskare.  

I anslutning till studenters deltagande kan man också diskutera huruvida 
studenter på professionsutbildningarna är perifera deltagare i utbildnings-
praktikgemenskapen eller perifera deltagare i den konstellation av praktik-
gemenskaper som institutionen utgör. Å ena sidan kan man hävda att studenter 
som studerar på en professionsutbildning har yrkesexamen och yrkesverksam-
het utanför högskolan som mål, vilket talar för de är perifera deltagare i 
utbildningspraktikgemenskapen. Å andra sidan kan man hävda att en akadem-
isk karriärbana nödvändigtvis går från grundutbildning till forskarutbildning 
för att därefter kunna bli etablerad lärare och forskare. Det senare talar för att 
samtliga studenter på grundnivå är potentiella studenter på forskarnivå och 
därför kan de vara perifera deltagare i den konstellation av praktiker som 
institutionen utgör.  

5.4.1 Deltagare (lärare) 
Nedan granskas de fem lärare från delkursen som ingår i det skrivpedagogiska 
samarbetet. Lärarna är anställda vid Centrum för farmaci och de är bland annat 
deltagare i följande konstellationer: den konstellation av praktikgemenskaper 
som institutionen CFF utgör, den konstellation av praktikgemenskaper de två 
professionsutbildningarna utgör samt den utbildningspraktikgemenskap som 
delkursen Läkemedelsprinciper ingår i. Av de fem lärarna är en lektor (och 
kursansvarig) medan de andra fyra är doktorander. Den kursansvariga läraren 
är alltså en mer etablerad deltagare i institutionens lösare praktikgemenskaper 
liksom i den tätare utbildningspraktikgemenskapen. Doktorandernas mer peri-
era positioner kan kopplas till att de studerar vid en forskarutbildning och att 
de saknar fasta tjänster.  

De olika typerna av deltagarförhållande som påträffas i delkursen Läke-
medelsprinciper kan utgöra resurser för lärande för studenter på grundutbild-
ningen. Att lärande inte behöver centreras i dyader (master–apprentice) utan 
kan ”decentreras” framhäver Lave & Wenger: ”mastery resides not in the 
master but in the organization of community of practice” (1991:94). Det skriv-
pedagogiska samarbetet är organiserat så att studenter erbjuds lärandetillfälle 
i samröre med etablerade deltagare (den kursansvariga läraren), perifera del-
tagare (doktorander, kurskamrater), och av gränsöverskridare (Språkverk-
stadens handledare). För studenterna kan det kanske vara lättare att lära i sam-
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röre med en individ som har en mer jämlik position, vilket doktorander och 
kurskamrater har i jämförelse med den mer etablerade kursansvarige läraren. 
I de intervjuer som gjordes med studenter från CFF finns vissa indikationer på 
att det kan förhålla sig på detta sätt. En av studenterna, som haft den mer 
etablerade läraren som handledare på sitt pm, säger: ”Här vågar jag inte fråga.” 
(Intervju, student) medan de studenter som haft doktoranderna som hand-
ledare på sitt pm i något större utsträckning uppger att de har mod att ställa 
frågor. 

5.4.2 Levnadsbanor  
Vid lärosätets utbildningsinstitutioner verkar olika krafter för inkludering i 
skilda praktikgemenskaper. Akademin har en karriärtrappa kopplad till aka-
demisk kompetens där avancemang utgår ifrån att individer ägnar flera år på 
varje trappsteg innan de kan gå vidare till nästa. På det första trappsteget finns 
de studenter som studerar vid en grundutbildning, på det andra steget påträffas 
de som studerar vid en forskarutbildning och i vissa fall har institutions-
tjänstgöring, och det tredje steget består av lektorer och forskare. Gallringar 
sker till varje steg: Studenter söker till grundutbildning i konkurrens med 
andra, doktorander söker till forskarutbildning i konkurrens med andra och 
disputerade forskare söker tjänster vid lärosäten och forskningsmedel i kon-
kurrens med andra. Trappan är en grov förenkling av verkligheten och det 
finns en mängd avvikelser varav endast ett fåtal omnämns här. Trots abstrak-
tionen framgår dels att den akademiska karriärtrappan smalnar av, dels att den 
kan spegla hur deltagare i akademins utbildningsystem går från att vara peri-
fera till mer etablerade deltagare.  

Både när doktorander inleder och avslutar sin forskarutbildning tar de ett 
kliv upp i den avsmalnande karriärtrappan. De kan med tiden förväntas ersätta 
etablerade deltagare och därför kan man påstå att doktoranderna är legitima 
perifera deltagare i den institutionella farmaceutiska praktikgemenskapen 
även om de senare skulle välja att lämna akademin och aldrig bli verksamma 
i akademin. 

Nedan studeras levnadsbanorna hos lärarna i delkursen Läkemedels-
principer: först den kursansvariga lärarens och därefter doktorandernas. Den 
kursansvariga läraren är etablerad deltagare, följer en initierad levnadsbana 
och kan dessutom vara på en mönsterlevnadsbana. Den kursansvariga läraren 
visar engagemang i upprätthållandet och utvecklandet av delkursen Läke-
medelsprinciper genom den initiala kontakten med Språkverkstaden men 
kanske framförallt genom ett intresse att utforma och omförhandla delkursens 
arbetssätt för att bättre stötta institutionens nya målgrupper från den breddade 
rekryteringen. Eftersom en stor del av studenterna på delkursen ingår i den 
breddade rekryteringen skapas tillfälle för omförhandling av delkursen men 
också lärarens förhållningssätt och handlande. Lave & Wenger betonar att det 
inte finns någon slutpunkt för etablerade deltagare (1991:35). Inom akademin 
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synliggörs detta t.ex. genom att etablerade deltagare alltid kan åstadkomma 
mer genom nya (högre) forskningsanslag och fler publikationer (i mer 
prestigefyllda tidskrifter). 

Som nämnts tidigare är doktoranderna inte etablerade deltagare i lika hög 
grad som den kursansvariga läraren men de är mer etablerade än studenterna. 
Doktoranderna följer den kursansvariga lärarens tidigare professionella lev-
nadsbana eftersom de har examinerats från en grundutbildning och fortsätter 
studera på en forskarutbildning. På grundval av detta kan den ämnesansvariga 
läraren vara på en så kallad mönsterlevnadsbana som Wenger menar är ett 
slags levande bevis för vad som är genomförbart, väntat och åtråvärt (Wenger 
1998:154). Om doktoranderna väljer att fortsätta inom akademin kan den 
kursansvariga lärarens levnadsbana vara en väg att följa avseende undervis-
ning och/eller forskning.  

Doktoranderna kan sägas vara på perifera, inåtgående och eventuellt utåt-
gående levnadsbanor. Doktoranderna färdas på perifera levnadsbanor efter-
som de på sikt kan förväntas bli etablerade deltagare (forskare/lektorer) i aka-
demin. Som grupp kan doktoranderna sägas ha en gemensam karriärväg så-
tillvida att de alla är antagna till utbildning vid samma institution men de 
skiljer sig åt på många olika sätt, bland annat eftersom de kommit olika långt 
i sin forskarutbildning, fördjupar sig i olika ämnen och kanske har olika fram-
tidsplaner. Komponenter som bidrar till en inåtgående levnadsbana kan vara: 
studier vid grundutbildning och forskarutbildning, undervisning på delkursen 
Läkemedelsprinciper och fullföljandet av lärosätets pedagogiska kurs. In-
slagen blir på olika sätt en slags inskolning i högskolesamhället som är kvalifi-
cerande för doktorander som vill fortsätta arbeta inom akademin. Doktor-
anderna kan under och efter forskarutbildningen ha för avsikt att verka utanför 
akademin t.ex. inom läkemedelsindustrin eller myndighet och då hamnar de 
istället på utåtgående levnadsbanor.  

5.4.3 Reifikationer 
Centrala reifieringar och reifikationer som koordinerar lärarna i det skriv-
pedagogiska samarbetet är delkursens design, skriftliga instruktioner till 
studenterna t.ex. dokumenten Att skriva vetenskaplig text, Uppgiftsspecifika-
tion samt lärarnas system för färgmarkering. Dessa dokument och resurser 
åläggs lärarna att använda och deras förekomst påverkar hur lärarna förhåller 
sig till sina arbetsuppgifter och hur de handlar. Reifikationer är inte under alla 
omständigheter en given genväg till förståelse och vissa reifikationer som 
används vid utbildningen förefaller inte alltid lyckas fånga komplexiteten i det 
förväntade förhållningssättet till akademiskt skrivande (jfr Wenger 1998: 61, 
107). Detta framgår av två utdrag från intervjuer med lärare som också är 
doktorander. Utdragen visar att reifikationer kan vara problematiska att tolka 
och omsättas i praktiken. I utdrag 6 betonas svårigheter som kan uppstå hos 
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lärarna medan utdrag 7 lägger tonvikt vid svårigheter som kan uppstå hos 
studenterna.  

Utdrag 6 
Men vi har ju tydliga regler om vad arbetet ska innehålla. Det är det vi följer, 
det gör vi allihop, och så brukar vi prata ihop oss innan vi sätter igång och 
rättar bara så att, vi uppdaterar varandra på vad som gäller och så där. Det blir 
ändå olika så klart. Någon tycker något är viktigare och någon annan tycker 
något annat är viktigare. Men vi försöker hålla oss till de regler som [NN] satt 
upp. De håller vi oss till. Hur lång texten ska vara, vilka rubriker som ska vara 
med, var fokus ska ligga, hur referenserna ska skrivas. De riktlinjerna finns ju 
i studenternas material.  
(Intervju, lärare/doktorand) 

Utdrag 7 
Vi har jobbat ihop oss vad gäller färgkodning. […] Inte alltid så smidigt. Inte 
alltid så lätt för studenterna att förstå. I alla fall inte när det blir mycket text. 
Det gäller för dem att förstå att det vi grönmarkerar är mina kommentarer. Vare 
sig de är positiva eller något konstruktivt som ska åtgärdas.  
(Intervju, lärare/doktorand) 

Lärare/doktorand i utdrag 6 framhåller att det finns bestämda regler att för-
hålla sig till men att lärarna ändå lägger olika vikt vid olika aspekter. Lärare/ 
doktorand i utdrag 7 är kritisk till användningen av färgkodning eftersom den 
kan vara svår för studenterna att förstå. Att studenter kan ha svårt att förstå 
färgkodningen riktar uppmärksamhet mot att reifikationer har en begränsning, 
dvs. reifikationer fungerar inte alltid som gränsobjekt. Tolkningen eller förstå-
elsen av reifikationer kan inte kontrolleras av de som producerat dem vilket i 
det här fallet är lärarna. Detta fenomen lyfts fram av Wenger när han skriver 
om författande och tolkning av texter: ”For instance, an author has jurisdiction 
over what is written, but readers have jurisdiction over what it comes to mean 
to them” (1998:108). Doktorandernas formuleringar visar också att de i viss 
mån är kritiska till de redskap/reifikationer som erbjuds för textrespons.  

Av utdragen framgår också något motstridiga uppgifter om doktorandernas 
delaktighet vid och utformning av bedömningsredskap. De säger å ena sidan 
”vi prata[r] ihop oss” (utdrag 6) och ”Vi har jobbat ihop oss” (utdrag 7), men 
samtidigt framhåller lärare i utdrag 6 att det är den kursansvariga läraren som 
bestämmer ”vi försöker hålla oss till de regler som NN satt upp”. 

De lärare som är doktorander har inte designat delkursen eller utformat de 
dokument som används, men de förväntas förhålla sig till dem i egenskap av 
undervisande lärare. När dessa reifikationer tillämpas av lärarna i den egna 
återkopplingen kan den bli problematisk eftersom processerna skiljer sig åt 
mellan de enskilda lärarna. Å ena sidan kan detta tolkas som att olika lärare 
tillämpar dem på olika sätt, vilket är tämligen okontroversiellt och föga för-
vånande. Å andra sidan kan det tolkas som ett undvikande av diskussion kring 
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mer komplexa aspekter av skrivandet genom att lägga fokus på rubriker och 
referenser vilket kan vara mer bekymmersamt (jfr Lillis 2000).  

5.4.4 Delaktighet 
Den kursansvariga läraren har en hög grad av delaktighet i utbildningspraktik-
gemenskapen och i de lösare konstellationerna av praktikgemenskaper. Insti-
tutionen har visat förtroende för den kursansvariga lärarens kompetens på flera 
sätt bl.a. genom tillsvidareanställning, förtroende att handleda doktorander 
och kursansvar. Den kursansvariga lärarens delaktighet kommer också till 
uttryck genom stort inflytande över delkursens innehåll och utformning där 
läraren (om)formar delkursen genom att ta fram lärandemål, planera undervis-
ning och bedömning men också genom att förse delkursen med undervisande 
lärare. 

Doktorandernas delaktighet och inflytande över sitt arbete i utbildnings-
praktikgemenskapen och i de lösare konstellationerna av praktikgemenskaper 
skiljer sig från den kursansvariga lärarens. Doktoranderna värvas till del-
kursen Läkemedelsprinciper eftersom de bedöms ha den kompetens som 
behövs och de kan troligen bidra med en särskild förståelse med tanke på att 
de själva relativt nyligen gått utbildningen. En annan anledning till att de 
värvas kan vara att de ska skolas in som lärare som en del av sin forskar-
utbildning. Doktoranderna skolas in i kursarbetet av den kursansvarige läraren 
som också är handledare för deras enskilda avhandlingsarbeten. Hur rela-
tionen handledare–doktorand påverkar relationen kursansvarig–lärare är svårt 
att uttala sig om men att det kan påverka är fullt möjligt. Det finns relativt 
fasta ramar för hur kursen är upplagd och dessa har utarbetats av den kurs-
ansvariga läraren. Upplägget är troligen svårt för doktoranderna att ifrågasätta, 
förändra eller utveckla eftersom den kursansvariga läraren är en mer etablerad 
deltagare och i besittning av mer institutionell makt. 

5.5 Studentgruppen – en praktikgemenskap? 
Studenter som läser delkursen Läkemedelsprinciper de första veckorna den 
aktuella terminen utgör inte en egen praktikgemenskap. Studenterna kan sägas 
ha ett ömsesidigt engagemang genom att de kommunicerar om delkursen och 
de kunskaper de förväntas uppnå. De har också gemensamma förehavanden 
genom att de studerar delkursen. Studenterna saknar dock delad repertoar 
kopplad till ämnet eftersom de ännu inte har etablerat ett gemensamt språk 
eller förtrogenhet med utbildningens arbetssätt och rutiner.  

Studenterna är ännu inte perifera deltagare i samma omfattning som verk-
samma lärare i utbildningspraktikgemenskapen. De kan inte heller bidra på 
samma sätt till praktikgemenskapens kompetens och de saknar de etablerade 
deltagarnas gemensamma förehavanden, ömsesidiga engagemang och delade 
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repertoar (jfr Wenger 2000). De kan inte engagera sig på samma sätt eftersom 
de saknar förtroende hos de etablerade; det är inte säkert att de förstår praktik-
gemenskapen tillräckligt väl så att de kan bidra; de har ännu inte tillgång till 
praktikgemenskapens repertoar eller kan (ännu) inte använda den på ett ade-
kvat sätt.  

Liksom doktoranderna har studenterna ett legitimt perifert deltagande 
eftersom de på sikt kan bli en del av praktikgemenskapen och (några) för-
väntas kunna ersätta mer etablerade deltagare. Kurspopulationen utgörs av 
blivande receptarier och blivande apotekare, och därför kan de två grupperna 
längre fram tänkas bilda praktikgemenskaper men vid tiden för undersök-
ningen är inga praktikgemenskaper ännu formade. Som perifera deltagare i 
utbildningens praktikgemenskap kan studenterna överlappande vara på peri-
fera, inåtgående och utåtgående levnadsbanor. På samma sätt som doktorand-
erna är de på perifera och inåtgående levnadsbanor eftersom ju närmare 
examensdagen de kommer desto mer etablerade deltagare blir de. Samtidigt 
eftersträvar majoriteten av studenterna ett yrkesliv utanför akademin vilket 
innebär att de befinner sig på utåtgående levnadsbanor.  

Centrala reifikationer och reifieringar som koordinerar studenterna i det 
skrivpedagogiska samarbetet är delkursens design, instruktioner (Att skriva 
vetenskaplig text och Uppgiftsspecifikation), studenternas pm, lärarnas åter-
koppling, bedömning och betyg. Dessa reifikationer och reifieringar påverkar 
hur studenterna förhåller sig till sina studier och sitt skrivande men också hur 
de handlar. Delkursens design syftar bland annat till att ge studenter möjlighet 
att träna på att skriva pm. Detta är en vanligt förekommande texttyp i akade-
min, vilket uppfattas som utmaning på olika sätt vilket speglas i intervjuer 
med studenter. 

Utdrag 8 
1 Student: […] för det här är kanske det viktigaste av hela arbetet. Eller  
2    det är det här som ska synas om det här arbetet skulle 
3    eller någon gång typ kanske vad säger man? 
4 ILH:    Publiceras? 
5 Student:  Ja, precis publiceras. 
    (Intervju, student) 

Studenten i utdrag 8 nämner att den viktigaste delen av pm:et är sammandraget 
eftersom det är det som kommer att synas om arbetet publiceras framöver. Å 
ena sidan kan kommentaren spegla och rekontextualisera vad lärarna sagt om 
pm, men å andra sidan kan den kanske också vittna om att studenten aspirerar 
på att bli en del av en farmaceutisk utbildningspraktikgemenskap. Andra stud-
enter menar att delkursens design och upplägget med flera textinlämningar är 
mödosamt och beskriver det som ”ett stort arbete” och ”kräver många  
 
 



91 

moment”. Ytterligare en student lyfter fram att upplägget, med textåter-
koppling från både lärare och handledare, kan vara motstridigt. Studenten 
opponerar sig här mot att Språkverkstadens handledare förespråkar att be-
grepp ska förklaras i sammandraget.  

Utdrag 9 
En invändning jag har det är att man i sammandraget rätt sällan beskriver saker 
och ting direkt ingående. Det kommer sedan i inledningen. Jag fick tipset att 
jag skulle göra det, men jag håller inte med. Inte från de instruktioner jag fick 
från handledare och lärare.  
(Intervju, student) 

Studenten sätter sig emot handledaren från Språkverkstaden som gett åter-
koppling. Hen menar att Språkverkstadens återkoppling skiljer sig från skrift-
liga och muntliga instruktioner från utbildningens lärare (som studenten här 
på sista raden i utdrag 9 kallar både handledare och lärare).  

Delkursens design är utarbetad för att underlätta för nybörjarstudenter att 
bli deltagare i utbildningspraktikgemenskapen. Trots goda intentioner visar 
det sig likväl att övergången mellan gymnasium och högre studier kan vara en 
utmaning, vilket studenterna vittnar om i intervjuerna: 

Utdrag 10 
Ja, nej men lite så där vad säger man alltså förvånad alltså surprised lite så 
eftersom. Jag vet inte, men på gymnasiet min lärare hon liksom inte påpekat 
att jag hade de här fel och därför har vänjer mig vid att skriva på det här sättet.  
(Intervju, student) 

Studenten i utdrag 10 gör tydligt att hen aldrig tidigare blivit uppmärksammad 
på den här typen av fel på texter skrivna på gymnasiet. Flera av studenterna 
hävdar också att de inte är vana vid någon skrivprocess med återkoppling och 
rekursivt skrivande (jfr Blåsjö 2010, Wesslén 2008).  

Å ena sidan är studenternas delaktighet och inflytande över sina studier på 
delkursen Läkemedelsprinciper förhållandevis litet. Det finns en fastställd 
kursplan med mål, innehåll, undervisning och examination som studenterna 
kan ifrågasätta men knappast förändra under gällande termin. Kursutvärder-
ingar kan vara ett redskap där studenterna ges möjlighet att förändra och för-
bättra för framtida studenter. Å andra sidan kan delaktighet, i bemärkelse att 
förstå det nya akademiska sammanhang de ingår i, erbjudas genom delkursens 
design med skrivprocess där studenterna får återkoppling vid flera tillfällen av 
lärare, handledare och kurskamrater. Framförallt den senare tillerkänner stud-
enternas återkoppling ett värde från utbildningen. Delkursens design ger också 
studenterna möjlighet att använda given återkoppling inom ramen för del-
kursen vilket förefaller tämligen ovanligt (jfr Dysthe 2011). 
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5.6 Språkverkstaden – en praktikgemenskap? 
I detta avsnitt studeras Språkverkstaden som sedan ungefär ett decennium är 
en inkorporerad del av Institutionen för svenska. Institutionen är en lösare 
konstellation av praktikgemenskaper som består av flera överlappande tätare 
praktikgemenskaper som rör forskning, utbildning respektive administration. 
Inledningsvis undersöks om det finns omständigheter som gör att Språkverk-
staden kan sägas utgöra en praktikgemenskap och därefter diskuteras Språk-
verkstadens organisatoriska förhållanden och hur uppdragets utformning 
särskiljer verksamheten. Därutöver belyses deltagare, levnadsbanor, reifika-
tioner samt delaktighet.  

Språkverkstadens verksamhet i svenska ska enligt uppdraget från lärosätets 
ledning omfatta: 1) individuell handledning, 2) utflyttad språkverkstad, 3) 
samarbeten med olika enheter, 4) föreläsningar och 5) andra aktiviteter. Dess-
utom ska det finnas stöd till studenter med dyslexi. Språkverkstadens upp-
dragsdokument explicitgör varken hur de olika kriterierna ska viktas eller 
prioriteras inbördes. Uppdragsdokumentet är allmänt hållet och det ges inga 
specifika anvisningar om vilka handledare Språkverkstaden förväntas rekry-
tera för att kunna fullgöra sitt uppdrag.  

Språkverkstaden kan utgöra en praktikgemenskap av den orsaken att den 
omfattas av gemensamma förehavanden, ömsesidiga engagemang och delad 
repertoar. Det ömsesidiga engagemanget handlar om kommunikation om 
handledningstillfällen och föreläsningar. De gemensamma förehavandena gäl-
ler undervisning, det vill säga handledning, av studenter men också kommu-
nikation med lärare. Handledning av studenter i Språkverkstaden är på en 
övergripande nivå knuten till lärosätets institutionella uppdrag undervisning, 
men samtidigt är den skild från institutionens kärnverksamhet undervisning. 
Detta kan förklaras med att de studenter som söker sig till Språkverkstaden 
inte enbart studerar på institutionens erbjudna utbildningar och kurser utan är 
studenter som läser på grund- och avancerad nivå i olika ämnen. (Av den 
orsaken beviljas också Språkverkstaden medel på ett annat sätt än ordinarie 
undervisning). Den delade repertoaren inbegriper den handledarmanual som 
Språkverkstaden förespråkar och texttriangeln som är ett återkommande verk-
tyg som handledarna uppmanas förhålla sig till.  

5.6.1 Organisation och uppdrag 
Lärosätets institutionella uppdrag omfattas av tre delar: utbildning, forskning 
och samverkan med det omgivande samhället. Språkverkstadens verksamhet 
har reducerats till att endast omfatta undervisning och det är oklart vad som 
ligger bakom denna utveckling.  

Lärosätets ledning valde att placera Språkverkstaden vid Institutionen för 
svenska med uppdraget att organisera och driva verksamheten. I interna doku-
ment framgår att institutionens personal är kvalificerad att arbeta i Språkverk-
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staden eftersom det finns kompetens i muntlig och skriftlig framställning och 
motsvarande kompetens för undervisning av studenter med annat modersmål 
än svenska. Det saknas dock explicita formuleringar som rör forskning, vilket 
är ett avsteg från den allmänna rådande praxisen vid all högskoleverksamhet 
som utgår från att undervisning ska vara forskningsbaserad. Detta kan möj-
ligen förklaras med att ledningen för lärosätet förmodade att man vid Institu-
tionen för svenska ägnar sig åt forskning som är relevant för Språkverkstaden, 
vilket indirekt styrks av det faktum att institutionens ledning åtog sig 
uppdraget. Av styrdokument från lärosätets ledning ges Språkverkstaden ett 
förhållandevis oprecist uppdrag, vilket kanske inte är förvånande med tanke 
på att det var en ny verksamhet som då skulle startas. Noterbart är att institu-
tionen därefter inte uppmärksammar behovet av personal med forsknings-
intresse med anknytning till verksamheten t.ex. skriv-, text- eller interaktions-
forskning. Akademin är en miljö där kunskap i stor utsträckning svarar mot 
makt, och om en verksamhet etableras och bedrivs utan specifika kunskaps-
krav och forskningsanknytning kan det uppfattas som en brist (jfr Wenger 
1998:152), vilket kan leda till att Språkverkstadens verksamhet får svårt att 
framhålla sin expertis inom området akademiskt skrivande. Uppdraget har 
tolkats som att Språkverkstadens handledare förväntas förhålla sig till den 
breddade rekryteringen och dess heterogenitet genom att ge service till stud-
enter och till lärare i form av handledning och föreläsningar. De förväntas 
däremot inte bidra med någon ny kunskap, i form av forskning, genom det 
arbete de utför. När det gäller forskningsanknytning i Språkverkstaden kan 
man viss mån hävda att Språkverkstadens enskilda handledare är kopplade till 
olika forskningsfält som finns vid Institutionen för svenska. Handledarna har 
dock inget gemensamt forskningsfält såsom text-, skriv- eller interaktions-
forskning, eller forskning om språkverkstäder eller högskolepedagogik. De 
som arbetar i Språkverkstaden forskar följaktligen inte om ämnesområden 
relevanta för verksamheten som skrivande, interaktion, högskolepedagogik 
eller andraspråksutveckling utan om helt andra och i vissa fall avlägsna 
ämnesområden. 

Språkverkstadens uppdrag är också gränsöverskridande genom att hand-
ledare ska erbjuda service till två stora målgrupper utanför den egna praktik-
gemenskapen: studenter på grund- och avancerad nivå samt undervisande per-
sonal. Praktikgemenskaper som fokuserar på sin egen verksamhet är vanligare 
än gränsöverskridande praktikgemenskaper (Wenger 1998:110). När lärare 
vid lärosätets olika utbildningsinstitutioner verkar för att uppfylla det gemen-
samma institutionella uppdraget (utbildning, forskning och samverkan) görs 
det i regel inom ramen för en praktikgemenskap där de själva är deltagare. Ett 
exempel på detta kan vara de lärare som undervisar på delkursen Läke-
medelsprinciper. De är själva farmaceuter och forskare, och denna kompetens 
är en förutsättning för uppdraget att undervisa och handleda blivande farma-
ceuter. Att verka i en praktikgemenskap som man själv är deltagare i, skiljer 
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sig från praktikgemenskaper som har gränsöverskridande uppgifter. Språk-
verkstadens handledare verkar för att ge service till målgrupper som (i de 
flesta fall) finns utanför de praktikgemenskaper där handledarna själva är 
deltagare. Detta innebär också att Språkverkstadens handledare i sitt arbete 
med studenter och lärare saknar den typ av förhandlad förståelse som vanligen 
finns i praktikgemenskaper om vad som utgör kompetens t.ex. ämnes-
kompetens, normer och (skriv)diskurser.  

På samma sätt som vissa deltagare kan vara marginella eller perifera i en 
praktikgemenskap så kan en praktikgemenskap också ha en marginell eller 
perifer position i en konstellation av praktikgemenskaper (Wenger 1998:169). 
Detta kan vara relevant att belysa eftersom placeringen kan påverka praktik-
gemenskapens förmåga att utöva inflytande (a.a.). Nedan diskuteras om-
ständigheter som talar för och emot Språkverkstaden som en marginell eller 
perifer del av de större konstellationerna av praktikgemenskaper. Den margi-
nella delen innebär att ökat deltagande förhindras medan den perifera innebär 
att ökat deltagande möjliggörs (se 2.2.1). Följande omständigheter pekar på 
att Språkverkstaden har en marginell position: i) det institutionella arrange-
manget där Språkverkstaden är inkorporerad i en institution, ii) det gräns-
överskridande uppdraget iii) avsaknad av forskningsuppdrag. Omständlig-
heterna kan påverka verksamhetens handlingsutrymme och därigenom bidra 
till att minska verksamhetens förmåga att utöva inflytande. Placeringen av 
Språkverkstaden utanför institutionen/fakulteten skulle dock kunna göra den 
ännu mer marginaliserad. Med nuvarande placering har verksamma hand-
ledare möjlighet att t.ex. delta i institutionens ordinarie seminarieverksamhet. 
Framförallt avsaknad av forskningsuppdrag kan leda till att arbetet som utförs 
i Språkverkstaden inte integreras strukturellt i lärosätets kunskapsbyggande.  

Omständigheter som tvärtom talar för att Språkverkstaden istället har en 
perifer position är: i) självständig ekonomi med särskilda medel direkt från 
rektor, ii) institutionens prefekt är ytterst ansvarig för verksamheten, iii) hand-
ledare rekryteras från institutionen och iv) administration och lokaler delas 
med institutionen. Kanske kan det vara så att de medel Språkverkstaden får, 
utan explicita redovisningskrav på utfört uppdrag, kan leda till ett avspänt 
förhållande till Språkverkstaden från institutionens sida. Den utbildning som 
institutionen driver i övrigt måste förhålla sig till de prestationsbaserade mått-
enheterna vilket kan bli mer kravfullt.  

Utifrån förhållandena ovan, där marginella och perifera omständigheter 
förekommer parallellt tolkar jag det som att det marginella snarare än det 
perifera har mer effekt på verksamheten och dess handlingsutrymme. Genom 
att forskning är en av grundpelarna i det institutionella uppdraget får verk-
samheter (eller individer) som inte ägnar sig åt forskning en marginell position 
i förhållande till de som forskar.  
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5.6.2 Handledare 
Sex av handledarna från Språkverkstaden arbetar med texter från delkursen 
Läkemedelsprinciper den undersökta terminen. Dessa handledare är i olika 
omfattning deltagare i den lösare praktikgemenskapen Institutionen för sven-
ska och samtidigt deltagare i den tätare praktikgemenskapen Språkverkstaden. 
Samtliga deltagare har befattningen handledare och en av dessa har också ett 
administrativt ansvar. Flertalet handledare tjänstgör på deltid i Språk-
verkstaden och de flesta tjänstgör i övrigt som adjunkter vid Institutionen för 
svenska. Gemensam kompetens hos deltagarna är att de alla har studerat vid 
Institutionen för svenska. En annan förenande faktor hos några av handledarna 
är att de har lärarutbildning i svenska eller svenska som andraspråk eller båda-
dera.  

Prioriterade målgrupper som anges i Språkverkstadens uppdragsdokument 
är: studenter med annat modersmål än svenska, studenter med olika typer av 
läs- och skrivsvårigheter, studenter från studieovana miljöer (samt inter-
nationella studenter) och bekräftas genom den profil Språkverkstaden förmed-
lar på webbsidorna:22 

Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i veten-
skapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid 
universitetet och är specialiserade inom skilda områden, t.ex. svenska som 
andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik. (Webbsidor 2011) 

 
Formuleringen ”Prioritering sker inom ramen för tillgängliga resurser” som 
står i uppdragsdokumentet lämnar stort tolkningsutrymme för hur Språk-
verkstaden kan fördela sina resurser dels övergripande, dels på individnivå. 

När det gäller personalens kompetens kan man å ena sidan tolka uppdrags-
dokumentet så att tjänsterna fördelas jämnt mellan de olika målgrupperna 
Språkverkstaden är till för att tjäna (studenter med annat modersmål än sven-
ska, dyslektiker, engelska och svenska studenter samt undervisande personal). 
Å andra sidan kan man tolka det så att Språkverkstaden låter efterfrågan (från 
studenter och lärare) styra utbudet (handledarnas kompetens). Sammansätt-
ningen i Språkverkstadens personalgrupp förefaller varken spegla det ena eller 
andra alternativet. Det första eftersom det saknas kompetensbeskrivningar och 
det andra eftersom det saknas kartläggning av behovet. Det finns t.ex. inga 
sammanställningar av vilka grupper studenterna tillhör eller omfattningen av 
föreläsningarna eller pågående samarbeten. Sammantaget leder detta till att 
det är svårt att bedöma hur verksamheten prioriterar inom ramen för upp-
draget. Detta kan vara ett uttryck för att man från lärosätets ledning och 
institutionens sida inte efterfrågar uppföljningar eller verksamhetsberättelser. 
Detta kan i sin tur tolkas som avsaknad av reifikationer. 

                                                      
22 Handledning och handledare av engelska diskuteras inte i denna studie. 
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Rekrytering av handledare till Språkverkstaden förefaller skilja sig åt från 
fall till fall. Vid några anställningar har formella utannonseringar skett och då 
är arbetsuppgifterna huvudsakligen knutna till Språkverkstadens verksamhet, 
men vanligare tycks vara att personal som arbetar vid Institutionen för svenska 
anlitas terminsvis vid behov. Institutionens kärnverksamhet prioriteras van-
ligen först vid bemanning och därför blir Språkverkstadens önskemål till-
godosedda först i andra hand,23 (vilket bidrar ytterligare till bilden av att 
Språkverkstaden utgör en marginaliserad del av verksamheten).  

Rekrytering av personer med ämneskompetens i engelska, svenska som 
andraspråk eller kunskap om dyslexi och specifika läs- och skrivsvårigheter 
överensstämmer med uppdragdokumentets formulering av målgrupper. Det är 
dock svårare att fastställa vilka specifika kvaliteter och kompetenser övriga 
handledare behöver för att arbeta i Språkverkstaden. För att vägleda akadem-
iskt skrivande tycks institutionen, vid anställningar och bemanning, utgå från 
att all forskande och undervisande personal anställd vid institutionen har kom-
petens att handleda. Detta stärks av det faktum att det saknas introduktionskurs 
för nya handledare, regelmässig auskultation och/eller obligatorisk fort-
bildning.  

Som framgår ovan finns det två kategorier av handledare i Språkverk-
staden: dels de som huvudsakligen arbetar i Språkverkstaden, dels de som 
huvudsakligen arbetar på andra delar av institutionen. De handledare som 
huvudsakligen har tjänstgöring i Språkverkstaden kan vara perifera deltagare 
(vilket potentiellt kan leda till etablerat deltagande) medan de handledare som 
bemannas terminsvis i Språkverkstaden kan vara marginella deltagare (vilket 
inte leder till etablerat deltagande). Denna tolkning kan kopplas till det faktum 
att de terminsvis bemannade handledarnas icke-deltagande i verksamheten 
förhindrar etablerat deltagande. Det förefaller t.ex. inte finnas tydliga karriär-
vägar som visar hur handledare kan öka sitt deltagande. 

Att vissa handledare har en marginaliserad roll i Språkverkstadens verk-
samhet kan bekräftas av en arbetsmiljöenkät och av (icke)deltagande i Språk-
verkstadens referensgrupp. När en arbetsmiljöenkät utfördes 2013 vid Institu-
tionen gavs de anställda möjlighet att utvärdera en del av institutionen. 
Begränsningen medförde att handledare som inte hade sin huvudsakliga 
sysselsättning i Språkverkstadens inte heller fick utvärdera verksamheten. 
Eftersom utvärderingen inte inkluderar Språkverkstadens samtliga deltagare 
finns en risk att enkäten inte ger en rättvisande bild av arbetsmiljön eftersom 
deltagande och delaktighet kan skilja sig åt mellan personer som tjänstgör i 
hög eller låg grad. 

Marginaliseringen av vissa deltagare kommer också till uttryck i samman-
sättningen av Språkverkstadens referensgrupp. Referensgruppen är ett forum 
med representanter från olika delar av lärosätet där lärare/forskare, studie-

                                                      
23 Denna uppgift kommer från Språkverkstadens föreståndare ht 2015. 
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vägledare, studenter, studenthälsan samt bibliotekarie brukar finnas represen-
terade. Syftet med gruppen är att den ska fungera som ett bollplank, och vid 
möten redovisar Språkverkstaden sin verksamhet, men det finns också möjlig-
het att pröva nya idéer på referensgruppens medlemmar (mejl Språkverk-
stadens föreståndare 2015). De handledare som arbetar deltid finns inte repre-
senterade i denna grupp vilket kan kopplas till det faktum att de har marginellt 
deltagande. 

I Språkverkstaden förefaller det finnas omständigheter som verkar för att 
vissa deltagare har marginella positioner och vidhållandet av positionerna 
tycks ha blivit en integrerad del av praktiken. Detta öppnar inte upp för att 
marginella deltagare kan komma att bli mer etablerade deltagare i framtiden. 
De låsta positionerna har blivit en genomsyrad del av praktikgemenskap och 
det verkar omöjligt ur ett deltagarperspektiv att föreställa sig andra levnads-
banor inom samma praktikgemenskap (jfr Wenger 1998:166).  

5.6.3 Levnadsbanor 
Nedan studeras några av handledarnas levnadsbanor. De skiljer sig åt från de 
levnadsbanor som finns bland lärarna på utbildningen, vilket bland annat beror 
på att Språkverkstaden är en gränsöverskridande verksamhet utan explicit 
forskningsuppdrag. En annan skillnad är att det i Språkverkstadens verksam-
het förekommer marginellt deltagande.  

Samtliga handledare i Språkverkstaden är på gränslevnadsbanor i sin roll 
som handledare genom att de förväntas arbeta med studenter och lärare från 
andra praktikgemenskaper, vilket är sammankopplat med uppdragets gräns-
överskridande funktion. 

De handledare som har sin huvudsakliga tjänstgöring i Språkverkstaden 
färdas parallellt på perifera och inåtgående levnadsbanor medan de handledare 
som är anställda på deltid inte färdas på sådana levnadsbanor. Det förefaller i 
Språkverkstaden finnas exkluderande omständigheter som verkar för att hand-
ledare inte inkluderas på lika villkor, vilket kan leda till att alla deltagare inte 
kan påverka verksamhetens utformning och på sikt kan det leda till att de 
fjärmar sig från verksamheten. Detta kommer till uttryck genom att Språk-
verkstaden har förhållandevis hög personalomsättning bland skaran hand-
ledare som inte har sin huvudsakliga tjänstgöring förlagd där. 

Det tycks saknas initierade levnadsbanor i Språkverkstaden, vilket even-
tuellt kan kopplas till det faktum att det finns förhållandevis lite utrymme för 
omförhandling (jfr Grimm 1996). Belägg som styrker att innehållet i verk-
samheten inte utvecklas i någon större utsträckning kan dels vara svagt in-
tresse för utveckling av digital handledning, dels handledarmanualens av-
saknad av andraspråksperspektiv. Utvecklingen kan troligen kopplas till flera 
faktorer där avsaknad av relevant forskning kan vara en komponent och hög 
personalomsättning en annan.  
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I praktikgemenskapen tycks det inte finnas någon akademisk karriärbana 
jämförbar med den som återfinns i andra delar av lärosätets utbildnings- och 
forskningsverksamhet, och därför kan det också vara så att de deltagare som 
är på perifer levnadsbana i Språkverkstaden samtidigt är på utåtgående lev-
nadsbana om de strävar efter att göra en karriär inom akademin. Detta visar 
sig inte minst genom att Språkverkstadens handledare forskar om ämnes-
områden som inte rör Språkverkstadens verksamhet.  

5.6.4 Reifikationer 
Centrala reifikationer som koordinerar handledarnas arbete i Språkverkstaden 
är uppdragsdokumentet från universitetsledningen, webbsidorna som bl.a. be-
skriver verksamheten för lärosätets deltagare, handledarmanualen samt text-
triangeln. Dessa reifikationer kan påverka hur handledarna förhåller sig till 
sina arbetsuppgifter men också hur de handlar.  

Inledningsvis ges här en kortfattad redogörelse av texttriangeln (Hillocks 
1987, Hoel 2001) eftersom det är en reifikation som Språkverkstaden före-
språkar och som handledare förväntas förhålla sig till och som till följd därav 
rekontextualiseras. Texttriangeln, en uppochnedvänd triangel, är ett verktyg 
som illustrerar skrivprocessen genom att skilja på olika språkliga nivåer i 
texter (se bilaga 2). I triangeln finns i tur och ordning följande rubriker: Skriv-
situation med syfte och mottagare; Innehåll och Struktur; Satser, Ordval; 
Stavning, interpunktion, referenser. Dess ursprungliga syfte var att spegla 
skrivandets komplexitet och visa hur många bollar (nivåer) en skribent måste 
hålla i luften samtidigt (Hillocks 1987, Hoel 2001). Språkverkstaden försöker 
operationalisera texttriangelns abstrakta/teoretiska skrivprocess till något kon-
kret genom att förespråka att handledning ska gå från övergripande globala 
nivåer i texten till underordnade lokala nivåer (jfr Hoel 2010:159). I hand-
ledarmanualen står följande:  

Handled inte på flera nivåer samtidigt. Börja på global nivå (se ”texttriangeln” 
i Skriva och samtala) med syfte, mottagare, innehåll, genre och organisation 
av innehållet, och fortsätt senare med lokal nivå (satser, ordval, rättstavning, 
interpunktion etc.). Om det finns mycket att bearbeta på den globala nivån, 
bokar man in en ny tid för handledning av den lokala. (Språkverkstadens hand-
ledarmanual, bilaga 1) 

Att beskriva de övre nivåerna som mer omfattande och komplexa och de lägre 
som mer begränsade har, som tidigare nämnts, ifrågasatts av flera forskare, 
framförallt när det gäller andraspråksstudenter (Ferris 2003:23, Taylor 2007, 
Blau m.fl. 2002).  

I intervjuer lyfter Språkverkstadens handledare fram, på samma sätt som 
lärarna vid utbildningen (se 5.4.3), att reifikationer kan ifrågasättas. Ett flertal 
av handledarna framhäver texttriangeln som problematisk. Handledarna under-
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stryker att det är särskilt svårt att förhålla sig till anvisningar om att arbeta med 
globala framför lokala textaspekter.  

Utdrag 11 
Så kändes det som det var väldigt mycket att göra och då kanske man måste gå 
ner på detaljerna för att visa dem att de ska jobba med det här. Ordföljden 
kanske var helt uppåt väggarna eller uttrycken konstiga och menings-
byggnaden […]. De har ju hjälp av att få veta lite regler att det ska vara bestämd 
form i de här sammanhangen.  
(Intervju, handledare) 

Utdrag 12 
Jag försöker hålla mig i övre delen av triangeln. Men det blir svårare ju sämre 
skribent man har att göra med.  

(Intervju, handledare) 

I utdrag 11 och 12 ovan uttrycker handledare också indirekt kritik mot diko-
tomin lokalt/globalt. Ett annat isolerat belägg som kan vara tänkvärt är den 
handledare som under intervjun uppger att hen försöker ”följa triangeln” men 
senare analys av handledningssamtal från samma handledare framgår att hen 
inte följer texttriangeln. Istället styrs handledningen utifrån studentens behov.  

Handledarmanualen uppmärksammar inte att riktlinjer som fungerar för 
studenter som har svenska som sitt modersmål inte nödvändigtvis fungerar för 
studenter med svenska som andraspråk. Att på detta sätt framställa globala 
och lokala textnivåer kan sägas vara en förenkling av verkligheten vilket också 
Hoel poängterar: ”De olika nivåerna är inte klart åtskilda utan systematiskt 
relaterade till varandra” (2001:27).  

Interaktionen mellan å ena sidan handledarmanual/texttriangel (reifika-
tioner) och å andra sidan handledare (deltagare) kan kopplas till den dualitet 
mellan reifikation och deltagande som Wenger framhåller (1998:55). Wenger 
problematiserar reifikationer som producerats utanför praktiken eftersom de 
inte nödvändigtvis uppmuntrar till förhandling:  

To the extent that knowledge is reified, decontexualized, or procedurized 
learning can lead to a literal dependence on the reification of the subject matter, 
and thus […] to a brittle kind of understanding with very narrow applicability. 
This is especially true if the delivery of codified knowledge takes place away 
from actual practice, with a focus on instructional structure and pedagogical 
authority that discourages negotiation. (Wenger 1998:265) 

Detta uttrycks ovan dels i handledarnas kritik mot Språkverkstadens produ-
cerade reifikationer, dels i det enskilda belägget med ”påstådd användning” 
av texttriangeln. Genom användning av förutbestämda manualer behöver inte 
den kompetens som handledare har med sig när de börjar eller som de för-
värvar under handledningsarbetet komma till uttryck. Alltför stor tilltro till 
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den här typen av manualer kan hindra och begränsa handledarnas menings-
fulla deltagande i sitt eget lärande. Det kan också förhindra handledare att 
erkänna eller uppmärksamma att egna rådande praktiker motsäger (implicit 
eller explicit) den rekommenderade policy som finns i Språkverkstaden och i 
det här fallet i handledarmanualen (jfr Geller m.fl. 2007:21).  

Det som reifieras i manualen är ett autonomt synsätt, med en enspråkighets-
norm, där alla studenter ska behandlas lika.  

5.6.5 Delaktighet 
Delaktigheten bland handledarna i Språkverkstaden kan beskrivas som både 
hög och låg. Den är hög eftersom de enskilda handledarna har många möjlig-
heter att påverka sin arbetssituation vid individuella handledningar med stud-
enter. Samtidigt kan noteras att delaktigheten skiljer sig åt mellan Språkverk-
stadens medarbetare när det gäller att påverka Språkverkstadens mer över-
gripande arbete. De handledare som har sin huvudsakliga tjänstgöring på 
annat ställe än Språkverkstaden förefaller ha marginella möjligheter att utöva 
inflytande medan de som huvudsakligen har sin sysselsättning i Språkverk-
staden, tycks ha större möjlighet att påverka arbetet. De senare kan t.ex. vara 
delaktiga i beslut om vilka uppdrag man tar sig an, vilka institutioner/utbild-
ningar/kurser man väljer att arbeta närmare med men också utformning av 
manualer och webbsidor.  

Sammanfattningsvis konstateras att Språkverkstaden är en praktikgemen-
skap och det finns också omständigheter som indikerar att Språkverkstaden 
har en marginell position inom den konstellation av praktikgemenskaper som 
Institutionen för svenska utgör men kanske också inom universitet som helhet. 

5.7 Hur påverkas det skrivpedagogiska samarbetet 
och skrivpedagogiken?  
I följande avsnitt diskuteras hur det skrivpedagogiska samarbetet och skriv-
pedagogiken påverkas av de organisatoriska strukturer som Språkverkstaden 
är en del av från lärar- student- och handledarperspektiv. De tre deltagargrupp-
erna tar avstamp i olika diskurser. Något förenklat kan man säga att lärarna 
ingår i farmaceutiska diskurser, studenterna i utomakademiska diskurser och 
handledarna från Språkverkstaden i språkvetenskapliga och/eller utbildnings-
vetenskapliga diskurser. Nedan visas koppling till analysen ovan. 

5.7.1 Lärarperspektiv 
Att lärosätet etablerat och sörjer för en Språkverkstad tycks vara en extra 
resurs för de lärare som ingår i det skrivpedagogiska samarbetet. Språkverk-
staden stödjer lärarna på utbildningen genom att:  
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 vara bollplank vid uppgiftsutformning 
 föreläsa om akademiskt skrivande 
 bistå med textåterkoppling 
 bedöma sammandraget 
 erbjuda individuell handledning till studenter. 

Det skrivpedagogiska samarbetet med Språkverkstaden tycks ha bidragit till 
strukturering av studenternas skrivande på delkursen Läkemedelsprinciper 
och dessutom underlättas arbetsbördan för lärarna genom handledarnas text-
återkoppling. Långsiktigt kan samarbetet leda till bättre måluppfyllelse och att 
studenterna snabbare kan tillgodogöra sig ämneskunskaper och på så sätt 
slussas in snabbare i akademiskt tänkande och skrivande.  

5.7.2 Studentperspektiv 
För studenterna, som i de flesta fall är nybörjare inom akademin, tycks det 
skrivpedagogiska samarbetet fungera som en resurs även om det finns vissa 
stötestenar. Studenterna aspirerar dels på deltagande i en allmän akademisk 
praktikgemenskap där värderingar och praktiker är gemensamma tvärsöver 
ämnesdiscipliner, dels på deltagande i en mer specifik farmaceutisk ämnes-
disciplin. Språkverkstadens handledare kan i första hand bidra till den förra av 
dessa. 

En av de mest centrala praktikerna för studenterna att tillgodogöra sig för 
att ingå i en akademisk praktikgemenskap är skrivande (Lea & Street 1998). 
Inkludering i akademiska diskurser vid sidan av den utomakademiska (jfr 
Blåsjö 2004:22) sker i det skrivpedagogiska samarbetet genom utbildningens 
övergripande design med undervisning och stöttande strukturer men också 
genom samarbetet med Språkverkstaden. Studenternas första uppgift är att 
skriva ett pm och härigenom utmanas de att delta och praktisera det akadem-
iska skrivandet. Det skrivpedagogiska samarbetet ger studenterna möjlighet 
att lära sig skriva text inom ett särskilt ämne och möjligheter skapas för att 
studenter ska kunna förhandla, kommunicera, tänka, lösa problem och förklara 
sig i interaktion med andra (jfr Lea 2004). De givna tidsramarna och tillhanda-
hållen återkoppling på texter möjliggör ett rekursivt skrivande inom ramen för 
delkursen. Det senare är inte så vanligt förekommande inom högre utbildning 
eftersom textrevidering vanligen inte ryms inom designen (jfr Dysthe 2011). 

Språkverkstaden kan bidra genom att den utgår från studenternas nuvar-
ande och tidigare skriftpraktiker och försöker skapa utrymme där studenter får 
tillfälle att utforska olika förståelser och betydelser (jfr Lillis 2001, se även 
kap. 7). Ett annat sätt att formulera handledarens uppgift är: 

[H]elp students make connections between what they already know they know, 
what they know but don’t know they know, and what they don’t yet know 
(Geller m.fl. 2007:59). 
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Språkverkstaden erbjuder också så kallad utflyttad språkverkstad. Detta inne-
bär att det finns en handledare tillgänglig några timmar varje vecka i den 
byggnad studenterna studerar.  

Det finns också några stötestenar förenade med samarbetet och här disku-
teras några aspekter som till viss del överlappar. Den muntliga och skriftliga 
återkoppling studenterna får från Språkverkstadens handledare harmonierar 
inte alltid med den återkoppling som studenterna får från lärarna vilket kan 
vålla problem för studenterna (jfr 5.5). Att lärare och handledare inte läser och 
bedömer texter på samma sätt är inte förvånande med tanke på att de tillhör 
olika discipliner (jfr Chanock 2007). Det som här kan vara problematiskt är 
att handledarna från Språkverkstaden bedömer sammandraget och har makt 
att godkänna eller underkänna. Arbetsuppgiften kan gå stick i stäv mot den 
handledningspraktik som förespråkas på Språkverkstadens webbsidor där det 
uttryckligen står att Språkverkstaden inte examinerar texter: ”Vi ’godkänner’ 
eller examinerar aldrig några texter” (Webbsidor 2011). Vidare understryks 
på webbsidorna att Språkverkstaden är ett forum där studenter kan få rådgiv-
ning anonymt: ”Ditt besök i Språkverkstaden är helt anonymt” (Webbsidor 
2011). Handledarnas skriftliga återkoppling finns tillgänglig på lärplattformen 
för handledare, lärare och enskild student, vilket gör att rådgivning/åter-
koppling i själva verket inte är anonym.  

Som nämnts tidigare är min tolkning att språkverkstäder generellt är gräns-
överskridande praktikgemenskaper. Verksamheternas styrka kan då sägas 
vara att de inte är en del av utbildningens praktikgemenskap (jfr Wenger 1998: 
110). Icke-deltagandet, att de saknar den förhandlade kompetens dvs. ämnes-
kompetens som finns inom den farmaceutiska utbildningspraktikgemenskap-
en, kan därför betraktas som en styrka snarare än svaghet. Språkverkstaden 
bidrar med en allmän kännedom om akademiskt skrivande (och andraspråks-
inlärning), och de kan stötta och ge återkoppling utan att bedöma eller betyg-
sätta, vilket i sin tur kan bidra till en stödjande miljö för studenten (Grimm 
2003, Chanock 1997). 

Wenger framhäver att gränsöverskridare bör undvika att dras in i praktik-
gemenskaper och försöka bli etablerade deltagare eftersom de då kan uppfattas 
som inkräktare (intruders) (1998:110). Språkverkstadens bedömning av sam-
mandrag talar för att Språkverkstaden försöker handla som om de vore eta-
blerade deltagare trots att Språkverkstadens handledare saknar den ämnes-
kompetens som finns i den farmaceutiska utbildningspraktikgemenskapen. I 
det här fallet kan handledarnas funktion eventuellt skapa nya gränser för stud-
enter snarare än att överbrygga dem. Genom handledarnas bedömning kan 
Språkverkstadens verksamhet och dess roll inom ramen för det skrivpedagog-
iska samarbetet bli otydlig för studenterna. Är den en instans där studenter 
anonymt kan få stöd och återkoppling eller är Språkverkstaden en förlängning 
av utbildningen? Är handledarna på lärarnas eller studenternas sida? Är Språk-
verkstaden i första hand till för att ge service till lärare eller till för att ge 
service till studenter? 
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5.7.3 Språkverkstadsperspektiv 
För Språkverkstaden är det skrivpedagogiska samarbetet ett av flera pågående 
samarbeten. Här lyfts några organisatoriska förutsättningar fram som kan på-
verka det skrivpedagogiska samarbetet och skrivpedagogiken. Först disku-
teras uppdragsdokumentet Språkverkstaden fått från ledningen och därefter 
placeringen av språkverkstaden vid en språkinstitution. 

Språkverkstadens uppdragsdokument från ledningen genomsyras av en 
autonom syn på litteracitet där flera formuleringar betonar studenternas 
brister. Med en autonom syn på litteracitet kan Språkverkstaden huvudsakliga 
uppgift förväntas vara att få studenter med ”brister” i huvudfåran så att lärare 
vid olika institutioner kan fortsätta med oförändrade undervisningspraktiker. 
I artikeln Writing as Social Process: A Theoretical Foundation för Writing 
Centers redogör Lisa Ede för svårigheter att teoretisera språkverkstäders 
arbete, och hon efterfrågar att teori och praktik sammanförs. Hon påpekar att 
en autonom syn på skrivande kan motverka denna synergi:  

[A]s long as thinking and writing are regarded as inherently individual, solitary 
activities, writing centers can never be viewed as anything more than peda-
gogical fix-it-shops to help those who, for whatever reason, are unable to think 
and write on their own. (Ede 1989:7) 

Den autonoma synen återspeglas också i flera av Språkverkstadens reifika-
tioner (t.ex. webbsidor och handledarmanual) vilket potentiellt kan hindra 
verksamhetens utveckling.  

Språkverkstadens uppdrag från ledningen ger Språkverkstaden dubbla mål-
grupper där service ska ges till studenter men också till lärare. I vilken ut-
sträckning målgrupperna ska tillgodoses framgår inte av uppdragsdokumentet 
och inte heller vilken handledarkompetens som behövs för att arbeta med 
lärare och studenter fastställs (jfr Denny 2010:144–155). 

Institutionens tolkning av uppdraget har också lett till en utveckling där 
ingen forskning bedrivs i Språkverkstaden. Det kan vara problematiskt att ha 
en verksamhet som saknar forskningsförankring vid ett lärosäte eftersom det 
går stick i stäv med den akademiska praxis som innebär att utbildning ska vila 
på vetenskaplig grund. 

 Handledare i Språkverkstaden har en unik position eftersom de dagligen 
träffar studenter som upplever skrivandet som en utmaning. Den kunskap som 
genereras hos enskilda handledare i deras yrkesutövning vidareförmedlas inte 
till lärosätets andra deltagare genom forskning eftersom vetenskapligt arbete 
om Språkverkstadens verksamhet saknas. Det Språkverkstaden kan förmedla 
om sin verksamhet är vad man vill ska hända men vad som verkligen händer 
i mötet med studenter och handledare är inte utforskat. Detta kan resultera i 
ett icke önskvärt glapp mellan teori och praktik vilket lyfts fram av Ede 
(1989), som menar att praktik utan teori kan leda till inkonsekventa och ibland 
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motsägelsefulla pedagogiska metoder. I denna studie kan användningen av 
texttriangeln utgöra ett exempel på detta.  

Eftersom forskning av den egna verksamheten saknas och forskning om 
språkverkstäder internationellt här inte beaktas eller diskuteras i någon större 
utsträckning går det också att finna spår av förhållandevis omoderna för-
hållningssätt till skrivhandledning i Språkverkstaden. Detta kommer till ut-
tryck bl.a. genom att inte uppmärksamma utveckling av digitala verktyg eller 
de särskilda behov studenter med svenska som andraspråk och dyslexi har, 
vilket kan påverka den skrivpedagogik som Språkverkstaden förmedlar.  

5.8 Summering 
I detta kapitel studeras organisationen kring utbildningen och Språkverk-
staden och hur kan den påverka det skrivpedagogiska samarbetet. Att det 
skrivpedagogiska samarbetets organisatoriska ramar studeras i en språkveten-
skaplig avhandling beror på att organisationen har stor betydelse för verksam-
heten. Med hjälp av analysverktyg hämtade från Wenger (1998) undersöks 
vilka sociala konfigurationer som det skrivpedagogiska samarbetet är en del 
av, vilka de grundläggande kommunikativa sammanhangen är, hur de sociala 
praktikerna är sammanlänkande samt hur det skrivpedagogiska samarbetet 
och skrivpedagogiken påverkas av detta.  

Analysen visar att lärosätet liksom de två institutionerna Centrum för 
farmaci och Institutionen för svenska utgör konstellationer av praktikgemen-
skaper. Delkursen Läkemedelsprinciper tolkas här som en del av en större 
utbildningspraktikgemenskap. Studentgruppen tolkas inte heller som en en-
skild praktikgemenskap, men den har potential att kunna utvecklas till det 
under utbildningstiden. Språkverkstaden utgör däremot en egen praktik-
gemenskap, vilket kommer till uttryck genom ömsesidigt engagemang, 
gemensamt förehavande och delad repertoar (jfr Wenger 1998:72–85).  

Lärare som ingår i det skrivpedagogiska samarbetet är en lektor och fyra 
doktorander. Lektorn är mer etablerad och hen är på en initierad levnadsbana 
tillika en mönsterlevnadsbana. Doktoranderna är inte etablerade i samma 
utsträckning som lektorn men de är perifera deltagare. Forskarutbildningen 
doktoranderna följer är uppbyggd så att de inkluderas i akademin, vilket re-
flekteras bl.a. genom att de undervisar och forskar. Doktoranderna följer inåt-
gående och eventuellt också utåtgående levnadsbanor.  

Centrala reifikationer som koordinerar lärarna är delkursens design, skrift-
liga instruktioner samt färgåterkoppling. Wenger (1998:264) hävdar att 
reifikationer inte alltid blir en genväg till förståelse, och undersökningen visar 
också att reifikationer i viss utsträckning ifrågasätts av lärarna.  

Studenter som följer undervisning på delkursen Läkemedelsprinciper är 
perifera deltagare i utbildningspraktikgemenskapen och slussas bland annat in 
genom att de får skriva en kortare akademisk text, ett pm, vilket är en vanligt 
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förekommande texttyp i akademin. Studenterna är på perifera, inåtgående och 
utåtgående levnadsbanor. Exempel på centrala reifikationer som samordnar 
studenterna är delkursens design, instruktioner, återkoppling, bedömning samt 
betyg. Även för studenterna visar det sig att reifikationer inte alltid blir en rak 
väg till förståelse (jfr Wenger 1998:264) och vissa studenter upplever pm-
skrivandet som en utmaning. Några studenter uttrycker att det finns ett glapp 
mellan gymnasieskola och den högre utbildningen och några ställer sig också 
kritiska till Språkverkstadens bedömning av sammandraget.  

Som nämnts tidigare utgör Språkverkstaden en egen praktikgemenskap och 
huruvida verksamheten har en marginell eller perifer roll vid Institutionen för 
svenska och lärosätet bör diskuteras eftersom det kan påverka förmågan att 
utöva inflytande. Analysen visar att Språkverkstaden har en begränsad möjlig-
het att utöva inflytande, vilket stöds av bl.a. gränsöverskridande uppdrag och 
frånvaro av explicit forskningsuppdrag. Framförallt avsaknad av forsknings-
uppdrag innebär att forskning knuten till verksamheten saknas, vilket är 
problematiskt eftersom det är en grundpelare i vetenskaplig kontext.  

Vilken utbildning, kunskap och kompetens som efterfrågas hos Språkverk-
stadens handledare är svårt att fastställa. Tjänstetillsättningen utgår inte från 
uppdragsdokumentet från ledningen på så sätt att tjänsterna fördelas jämnt 
mellan uppdragets olika målgrupper, men tjänstetillsättningen verkar inte 
heller vara behovsbaserad utifrån vilka målgrupper som söker stöd från Språk-
verkstaden.  

Handledargruppens sammansättning där några har sin huvudsakliga 
tjänstgöring i Språkverkstaden medan andra har sin huvudsakliga tjänstgöring 
vid andra delar av institutionen kan påverka dialog och lärande. Handledare 
med begränsad tjänstgöring tycks få en marginaliserad roll i verksamheten 
vilket potentiellt kan påverka dialog och lärande. En förutsättning för kollegial 
dialog och lärande är att individer känner sig trygga, och om anställnings-
villkoren (både vad gäller kompetens och tjänstgöringsnivå) i Språkverk-
staden är otydliga kan det vara problematiskt att få till en dialog som leder till 
lärande. Vissa perspektiv privilegieras medan andra marginaliseras och osyn-
liggörs (jfr Wenger 1998:247). 

Samtliga handledare i Språkverkstaden är på gränslevnadsbanor. De hand-
ledare som har sin huvudsakliga tjänstgöring i Språkverkstaden färdas paral-
lellt på perifera och inåtgående levnadsbanor medan de handledare som är 
anställda på deltid inte färdas på sådana levnadsbanor.  

Perspektiv på det skrivpedagogiska samarbetet och skrivpedagogiken skil-
jer sig mellan de olika deltagarna: lärare, studenter och handledare. För lärarna 
på utbildningen tycks det gränsöverskridande samarbetet med Språkverk-
staden vara en plattform för utveckling. Ur ett studentperspektiv förefaller 
samarbetet innebära både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör att de får 
träna på att skriva akademisk text och får extra återkoppling inom ramen för 
delkursen, vilket är ovanligt i en akademisk kontext (jfr Dysthe 2011). Bland 
nackdelar kan nämnas att Språkverkstadens bedömning av sammandraget 
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strider mot Språkverkstadens basuppgift. Dels strider det mot vad som står på 
webbsidorna där de framhåller att de inte godkänner texter och genom bedöm-
ningen ges de makt att släppa in eller sålla bort studenter, dvs. en gatekeeping-
funktion. Dels strider tillvägagångssättet mot den anonymitet som utlovas. 
Med nuvarande upplägg finns en risk att handledarna från Språkverkstaden 
kan uppfattas som inkräktare (jfr Wenger 1998:110) av studenter och inte bara 
gränsöverskridande resurs.  

I fråga om Språkverkstaden finns organisatoriska förutsättningar som kan 
påverka det skrivpedagogiska samarbetet och det är dels uppdraget från 
ledningen, dels placeringen vid en språkinstitution. Uppdragsdokumentet från 
ledningen präglas av en autonom syn på skrivande vilket kan medföra att 
förväntningarna på Språkverkstaden i första hand är att ”fixa” studenter med 
”brister” så att de kan delta i den ordinarie utbildningen. Tolkning av upp-
dragsdokumentet från institutionens sida har också medfört att verksam 
personal inte forskar om verksamheten. Vedertaget bruk inom akademin är att 
utbildning ska vila på vetenskaplig grund men så sker inte i Språkverkstaden. 
I verksamheten möts dagligen studenter, handledare och lärare som på olika 
sätt upplever skrivandet som en utmaning men det är inte utforskat. Detta kan 
leda till att praktiken fossiliseras och ingen pedagogisk utveckling sker, vilket 
kommer till uttryck genom förhållandevis omoderna förhållningsätt till fler-
språkiga studenter och digital återkoppling. 
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6 Föreställningar om akademiskt 
skrivande  

The world speaks everywhere of education as having responsibility to produce 
dispositions for ease with change, innovation, and creativity; yet that same 
world, nearly everywhere, locks its educational policies, curricula, and peda-
gogies in the imagined securities, certainties, and forms of the past. (Kress 
2007:20) 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens andra forskningsfråga: Vilka före-
ställningar om akademiskt skrivande kommuniceras? Den har genererat två 
mer specifika frågor: 
 

1. Vilka föreställningar om akademiskt skrivande synliggörs i materialet? 
2. Hur rekontextualiseras olika föreställningar om akademiskt skrivande i 

kedjor av kontakter? 

Föreställningar om akademiskt skrivande handlar om kunskaper, erfarenheter, 
värderingar, attityder och känslor som utvecklats i interaktion med andra över 
tid. Många gånger kan en medvetenhet om det egna förhållningssättet saknas 
och vanligt är också att de egna uppfattningarna förstås som sunt förnuft (Lillis 
2001:76–76, Gee 2012:4).24 Föreställningarna undersöks här med hjälp av Lea 
& Streets (1998) tre diskurser: färdighetsdiskursen, socialiseringsdiskursen 
och AL-diskursen (se 4.3.2.2). Föreställningar är ofta rörliga och spänningar 
finns mellan olika diskurser både avseende deltagare och artefakter. I både 
muntliga och skriftliga texter kan det också förekomma parallella diskurser. 

Jag studerar här föreställningar om akademiskt skrivande i kedjor av 
kontakter där analysen försöker synliggöra sammanlänkningar i materialets 
olika muntliga och skriftliga texter. Kedjor av kontakter kan uppstå i olika 
deltagarkonstellationer, mellan student → lärare, student → handledare, hand-
ledare → handledare eller student → student men också mellan deltagare och 
artefakter såsom lärare → skrivinstruktion → student. Kedjorna kan ha vari-
erande längd och de är mer eller mindre synliga för olika deltagare, och full 
överblick över kedjor kan saknas både utifrån ett deltagarperspektiv och ur ett 
forskarperspektiv. Kedjorna iakttas i det empiriska materialet och därför ingår 
även de intervjuer som jag genomfört med olika deltagare. Huruvida inter-
vjuer bör ingå som empiriskt material i etnografiska studier kan som tidigare 
nämnts diskuteras (se 4.3.1, punkt 3). Av intresse är att synliggöra och jämföra 
                                                      
24 Lillis (2001:75–76) benämner det common-sense medan Gee (2012:4) kallar det taken-for-
granted. 
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olika föreställningar som figurerar i det skrivpedagogiska samarbetet, och 
därför har material valts där de tre olika deltagarkategorierna (studenter, lärare 
och handledare) finns representerade.  

Analysen från delkursen Läkemedelsprinciper bygger på lärarintervjuer, 
delkursens design, allmän skrivinstruktion, checklista och kursplan. Analysen 
från Språkverkstaden bygger på handledarintervjuer, Språkverkstadens upp-
dragsdokument, handledarmöte, handledarmanual, webbsidor samt handled-
ningssamtal. Studenternas föreställningar representeras av studentintervjuer 
och kursutvärderingar.  

I flera av de utvalda kedjorna ligger fokus på reifikationer vilka kan vara 
särskilt intressanta att studera eftersom utformningen av reifikationer i olika 
utsträckning kan leda till användning och/eller deltagande (jfr Wenger 1998: 
108). 

 I kapitlet behandlas och presenteras endast ett begränsat urval av tillgäng-
liga kedjor, och de bör inte tolkas som entydiga bevis på föreställningar utan 
tjänar som illustrationer av dessa och som stöd för diskussion. Enskilda ned-
slag reflekterar inte heller nödvändigtvis det omfattande arbete studenter, 
lärare och handledare och lägger ned på arbetet med skrivandet.  

Kapitlet består av två avsnitt; 6.1 fokuserar på delkursen Läkemedels-
principer medan 6.2 fokuserar på Språkverkstaden. Eftersom delkursen och 
Språkverkstaden etablerat ett skrivpedagogiskt samarbete finns överlapp-
ningar, inte minst eftersom deltagarna på olika sätt är kopplade till båda verk-
samheterna.  

6.1 Delkursen Läkemedelsprinciper 
Den övergripande analysen av materialet från kursen Läkemedelsprinciper 
visar att socialiseringsdiskursen dominerar i delkursens pedagogiska design 
medan färdighetsdiskursen dominerar i den allmänna skrivinstruktionen och 
checklistan. Analyser av lärar- och studentintervjuer visar att färdighets-
diskursen och socialiseringsdiskursen förekommer i ungefär lika stor omfatt-
ning, men det finns också några enstaka belägg på AL-diskursen. Två kedjor 
av kontakter från delkursen Läkemedelsprinciper presenteras nedan. Den 
första behandlar utbildningens design mer övergripande medan den andra 
koncentrerar sig mer ingående på två reifikationer: den allmänna skrivinstruk-
tionen och checklistan. Kedjorna kan framstå som avskilda från varandra 
vilket de i själva verket inte är. Den allmänna skrivinstruktionen och check-
listan som är i fokus i avsnitt 6.1.2 och 6.1.3 är knutna till kursplan, pedagog-
isk design och undervisning i 6.1.1.  

6.1.1 Pedagogisk design 
kursplan → pedagogisk design → återkoppling/undervisning → lärarintervju → 
studentintervju 
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Inom ramen för 7,5 hp-kursen Läkemedelsprinciper är undervisningen pro-
blembaserad och utgår från verklighetsnära situationer med fokus på läke-
medel och läkemedelsrelaterade frågeställningar som de studerande kan möta 
i sin framtida yrkesroll (Kursplan 100930). Delkursens pedagogiska design 
medför olika undervisningsformer med storföreläsningar och seminarier i 
basgrupper. Studenterna tränas i skriftlig och muntlig framställning och sam-
arbete med andra. Under delkursen sträcks studenternas skrivförlopp ut över 
tid genom en rad olika aktiviteter kopplade till skrivandet: föreläsningar, in-
lämning, bearbetning och återkoppling av olika textversioner, enskild hand-
ledning med lärare, och kamratrespons. Det pedagogiska upplägget reflekterar 
socialiseringsdiskursen med en processorienterad syn på skrivande. För stud-
enterna kan skrivandet bli en första övning i att få syn på och formulera sina 
tankar (inre process), och delkursens planering med hållpunkter över tid kan 
vara ett sätt att medvetandegöra studenterna om det akademiska skrivandets 
tillvägagångssätt (yttre process) (jfr Ivanič 2004, Randahl 2011:34).  

Ett annat skäl att se den pedagogiska designen som uttryck för en sociali-
seringsdiskurs och en AL-diskurs är att skrivuppgiften inte är betygsstyrande 
utan har ett tydligt formativt syfte. En central komponent vid utformning av 
skrivuppgiften är det fokus som läggs på studenternas skrivprocess där utbild-
ning och Språkverkstaden ger återkoppling på olika versioner av samma text. 
Härigenom uppmuntras studenterna att skriva och skicka in texter utan att vara 
alltför oroliga att misslyckas. Genom det formativa upplägget signalerar 
utbildningen att de inte förväntar sig att studenterna ska vara fullfjädrade 
skribenter från utbildningens första dag (jfr Lea 2004). Kamratresponsen är en 
annan textaktivitet som kan kopplas till en processorienterad syn på skrivande 
där studenterna skolas in i synsättet att textskrivandet är en process där texten 
bör läsas av andra innan den är färdigställd. Därigenom uppmuntras student-
erna också att se varandra som resurser.  

Även om delkursens pedagogiska design har flest belägg som kan tolkas 
som knutna till socialiseringsdiskursen finns det också några belägg från AL-
diskursen. För det första kan det faktum att delkursens design utarbetas i syfte 
att möta en ny kategori studenter kopplas till AL-diskursen. Den kursansvar-
iga läraren förefaller ha en medvetenhet om att studenter inte oproblematiskt 
kan tillägna sig akademiska konventioner genom att enbart vistas i miljön (jfr 
Lea 2004). Även fördjupningsarbetets upplägg där delkursens mål, läraktivi-
teter och bedömning knyts ihop kan vara exempel på AL-diskurs och kan ses 
som ett fall av konstruktiv länkning (Biggs & Tang 2011:97–100, Lundahl 
2011:97, Wenger 1998:217–218). Konstruktiv länkning synliggörs i den 
undersökta delkursen genom att studenterna erbjuds både summativa och 
formativa redskap för att nå kursmålen. Dataövningarna och den skriftliga 
tentamen är exempel på summativ bedömning medan problembaserat lärande 
i smågrupper och skrivuppgiftens utformning är exempel på formativ bedöm-
ning. Arbetssättet signalerar att utbildningen strävar efter att kartlägga och 
synliggöra var studenterna befinner sig i sitt lärande, och olika undervisnings- 
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och inlärningsprocesser erbjuds för att ge studenterna de resurser de behöver 
för att uppnå angivna kursmål. Genom detta sätt att arbeta skapar delkursen 
utrymme för studenter att utforska och skapa mening tillsammans med lärare 
och handledare (jfr Lea 2004).  

Ett annat exempel på AL-diskursen är att studenterna tränas i olika munt-
liga och skriftiga textaktiviteter, bl.a. informationssökning, pm-skrivande, 
kamratrespons, olika program som Word, Excel och PowerPoint. Arbetssättet 
visar att utbildningen fäster avseende vid olika texter – muntliga, skriftliga 
och multimodala – och inte bara de texter som ska bedömas (jfr Lea 2004). 

I materialet som hämtats från utbildningen förekommer spänningar mellan 
olika diskurser och nedan ges exempel på två sådana tillfällen hos lärarna. Det 
första exemplet, utdrag 13, visar hur en lärare uttalar sig om utbildningens 
undervisning under en intervju och då parallellt orienterar sig mot färdighets-
diskurs och socialiseringsdiskurs. Läraren uttrycker tvivel på de flerspråkiga 
studenternas språkutveckling under utbildningens gång och i vilken utsträck-
ning utbildningens undervisningspraktiker kan bidra till en sådan.  

Utdrag 13 
1 Lärare: Jag vet inte hur mycket de utvecklas språkligt. Att döma av  
2    e-mejl jag får till pm-arbetet tror jag inte alltid att det är  
3    studenterna själva som skrivit. […] Jag vet inte hur  
4    man ska komma runt skrivuppgifter. 
5 ILH:  De skriver väl också senare?* 
6 Lärare: Inte individuellt. Mycket två och två. De svagare skriver  
7    alltså inte. De klarar tentor. Ger du dem en telefonkatalog 
8    skulle många lära sig. 
(Intervju, lärare utbildningen)  
*Här åsyftar jag senare under utbildningen. 

Läraren ifrågasätter studenternas språkutveckling på rad 1: ”Jag vet inte hur 
mycket de utvecklas språkligt”. Därefter (rad 2 och 3) betvivlar läraren stud-
enternas självständiga skrivande eftersom språket skiljer sig mellan e-post och 
skrivuppgifter. Båda dessa påståenden kan kopplas till färdighetsdiskursen 
med fokus på brister hos den enskilda studenten. 25 På rad 6 riktas indirekt 
kritik mot studenternas parskrivande, som ingår i senare delar av utbildningen, 
eftersom det kan resultera i att svagare studenter kan ta sig igenom utbild-
ningen utan att skriva individuellt. Påståendet tolkar jag som en kritik mot 
utbildningsupplägget snarare än mot studenter och därför speglar det sociali-
seringsdiskursens syn på lärande. I utdragets sista replik säger läraren att svag-
are studenter inte skriver men de klarar tentor. Med utgångspunkt i Marton & 
Säljös (1976, 1984) distinktion mellan ytinlärning och djupinlärning kan 
                                                      
25 En möjlig förklaring till att den språkliga repertoaren skiljer sig mellan e-post och skrivuppgifter kan 
vara att studenterna anstränger sig mer när de skriver uppgifter än när de skriver e-post. E-post är en in-
formell genre som skapar större utrymme för talspråkliga drag och slarv (jfr Josephson 2004).  
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repliken uppfattas som en reflektion över hur olika kunskaper testas.26 Läraren 
tycks här förutsätta att skriftlig tentamen prövar ytinlärning medan inläm-
ningsuppgifter prövar djupinlärning. Läraren uttrycker en positiv syn på 
studenternas ytinlärningsförmåga genom formuleringen: ”ger du dem en 
telefonkatalog skulle många lära sig” (rad 7–8). Här ställs ytinlärning mot 
djupinlärning genom att kunskaper som lärs utantill kontrasteras mot förstå-
else på ett sätt som kan riskera att bli normativt. Som jag tolkar det kritiserar 
läraren utbildningens undervisningspraktiker kopplade till skrivandet på ett 
mer övergripande plan. Att studenter tillåts skriva i par kan göra det möjligt 
för (svagare) studenter att ta sig igenom utbildningen utan att behöva skriva 
individuellt, vilket uppmärksammas som ett problem eftersom de inte får till-
fälle att lära sig. 

I utdrag 14, från en intervju med en annan lärare, uppstår en spänning 
mellan AL-diskursen och färdighetsdiskursen. När lärarna intervjuades ställde 
jag en fråga om vad som är de vanligaste felen i studenttexterna.27 De flesta 
lärarna nämner brister i texternas lokala textstrukturer såsom särskrivningar, 
slarv med versaler eller referenser. En lärare reflekterar över vad som kan 
orsaka det glapp som uppstår mellan vad studenterna tror att de ska göra och 
vad läraren vill att de ska göra: 

Utdrag 14 
Det är väldigt mycket bakgrund. De ska ju skriva om en sjukdom och fokusera 
på läkemedelsbehandling. Där tycker vi att farmakologin och läkemedels-
behandling är det väsentliga och centrala men för att kunna göra det så behöver 
man beskriva bakgrunden. För att skriva om läkemedel mot diabetes så måste 
man beskriva vad diabetes är för någonting först. Det blir mycket om vad 
diabetes är, hur många som har det, och väldigt mycket FASS-texter som är 
man tar två tabletter, två gånger om dagen och de är på 500 mg […] Så då blir 
det väldigt lite om det där vi ville veta någonting om. Hur fungerar läkemedlen 
och varför fungerar de som de gör? Och man kanske inte riktigt kan knyta ihop 
det med fysiologin. Att fysiologi och farmakologi inte knyts ihop. De studenter 
som är starka och ambitiösa […] de har ett flyt och de lyckas med att knyta 
ihop fysiologi och farmakologi och avslutar med att knyta ihop säcken.  
(Intervju, lärare utbildningen) 

Läraren påpekar att vissa studenter i fördjupningsuppgiften fokuserar på sjuk-
domsbakgrunden (fysiologin) framför verkningsmekanismer (hur läkemedel 
fungerar och varför). Lärarnas önskemål står alltså i kontrast till studenternas 
textproduktion genom att lärarna efterfrågar mindre fokus på fysiologi och 
större fokus på farmakologi. Dessutom klargör läraren vikten av att ”knyta 
ihop” fysiologi och farmakologi eftersom de annars kan behandlas som olika 

                                                      
26 Något förenklat kan man säga att ytinlärning går ut på att memorera kunskapsinnehåll och sedan repro-
ducera den medan djupinlärning innebär en förståelse och omformande av kunskapsinnehåll. 
27 I efterhand ställer jag mig kritisk till frågeformuleringen eftersom den inbjuder till färdighetsdiskurs. 
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enheter. Min tolkning är att läraren här uttrycker föreställningar som kan här-
ledas till AL-diskursen. Detta kommer till uttryck under intervjun genom 
explicitgörande av institutionens krav med ett kritiskt förhållningssätt som 
visar hur kunskap värderas men också epistemologisk förklarar vad som räk-
nas som kunskap i den givna kontexten. Huruvida detta förhållningssätt syn-
liggörs i undervisningen kan jag dock inte säga något om. 

I slutet av utdraget framför läraren att studenter som är både starka och 
ambitiösa lyckas ”knyta ihop säcken”. Formuleringen kan spegla en under-
förstådd koppling mellan starka och ambitiösa studenter och svaga och icke-
ambitiösa studenter. Här konstrueras ett samband mellan att vara stark och 
ambitiös medan de studenter som inte är starka inte får någon ambitionsnivå 
tillskriven. Lärarens resonemang i utdrag 14 spänner från AL-diskursen till 
färdighetsdiskursen. I den förra ligger fokus på att explicitgöra utbildningens 
kritiska och epistemologiska förhållningssätt, vilket potentiellt kan leda till att 
studenter kan tillgodogöra sig akademiska praktiker om det återspeglas i 
undervisning, medan den senare fokuserar på brister hos studenter där de 
uppfattas som bra eller dåliga på att läsa eller skriva.  

Att det finns glapp mellan studenters och lärares föreställningar om aka-
demiskt skrivande uppmärksammas ofta i AL-forskning (Lea & Street 1998, 
Lillis 2003:54–56). I utdrag 14 uppmärksammas hur en lärare identifierar ett 
glapp mellan studenternas och lärarnas förståelse och tolkning av fördjup-
ningsuppgiften, och i utdrag 15 är det istället en student som lägger märke till 
ett glapp mellan gymnasieskolan och den högre utbildningen. I utdrag 15 
frågar jag studenten hur situationen uppfattades när hen fick tillbaka sin pm-
text från läraren (på utbildningen) utan godkänt resultat.  

Utdrag 15  
ILH:   Hur kände du då? 
Student:  Ja, nej men lite så där vad säger man alltså förvånad alltså surprised 

lite så, eftersom jag vet inte men på gymnasiet min lärare hon liksom 
inte påpekat att jag hade de här fel och därför har vänjer mig vid att 
skriva på det här sättet. Jag tror inte att jag fått någon liksom vad 
säger man komplettering på något arbete på gymnasiet. Jag blev 
bara van att klara allt från första gången.  

   (Intervju, student) 

I utdraget uttrycker studenten förvåning när hen utan framgång överför tidig-
are skrivstrategier från gymnasiet till den högre utbildningen. Att flera ver-
sioner av en och samma text skrivs är en vanlig praktik inom akademin men 
något studenten inte är van vid, eftersom hen tidigare klarat skrivuppgifter vid 
första inlämningstillfället. Steget från gymnasiet till högre studier förefaller 
innebära ett glapp mellan språk- och litteracitetspraktiker och härigenom blir 
det svårt för studenten att dra nytta av sina tidigare erfarenheter och kun-
skaper. 
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Färdighetsdiskursen speglas hos studenten genom att det förefaller finnas 
ett korrekt och ett inkorrekt sätt att skriva, och om textrevision krävs har 
studenten gjort fel. Färdighetsdiskursen kommer också till uttryck genom att 
studenten förefaller ha uppfattningen att skrivande är oberoende av social kon-
text. Studenten verkar inte heller bekant med en skrivprocess där texter om-
arbetas vilket gör att övergången till en högre utbildning, där bearbetning av 
texter utgör en central del, blir en utmaning. Att studenter kan sakna erfarenhet 
av att behöva omarbeta sina texter överensstämmer med tidigare svensk forsk-
ning som visar att studenter i en svensk skolkontext tycks sakna erfarenhet av 
processkrivande (Wesslén 2008, Blåsjö 2010). 

6.1.2 Implicita eller explicita instruktioner? 
allmän skrivinstruktion → studenttext → läraråterkoppling → studentintervju 

   ↕ 
 checklista 

Kritik som då och då riktas mot akademin är att de konventioner studenter ska 
anpassa sig till tenderar att vara implicita snarare än explicita (Lea & Street 
1998, Lillis 2003:55–56). Ett sätt att pedagogiskt bemöta denna kritik, från 
utbildningsanordnare, kan vara att förse studenter med explicita skriv-
instruktioner. Tillvägagångssättet innebär inte nödvändigtvis att glappet 
minskar eftersom instruktionerna ofta speglar en autonom syn på litteracitet 
snarare än en ideologisk med skrivande som en social praktik. Lillis uppmärk-
sammar tillvägagångssättet:  

In these approaches the distance between tutors’ expectations and student-
writers’ understanding of such expectations is problematized as a mismatch 
which can be resolved, if tutors state clearly to student-writers in written or 
spoken words what is required. However such an approach tends to reinforce 
the view that conventions are autonomous and discrete phenomenon, rather 
than constituting and reflecting a particular literacy practice […]. (Lillis 2000: 
130) 

I delkursen Läkemedelsprinciper kan den allmänna skrivinstruktionen och 
möjligen checklistan utgöra exempel på detta tillvägagångssätt. 

Följande kedja är en förlängning eller en del av kedjan som presenterades 
i 6.1.1, genom att den belyser hur tillämpning av den allmänna skrivinstruk-
tionen och lärarens textåterkoppling kan komma till uttryck i praktiken. Ked-
jan inkluderar den allmänna skrivinstruktionen, studenttexten, lärarens åter-
koppling samt intervju med den student som skrivit texten. I den allmänna 
skrivinstruktionen behandlas definitioner under rubriken Inledning och 
studenter anvisas här att definiera termer. Ett visst förtydligande görs under 
rubriken Utformning, grammatik och språk genom tillägget: ”uppsatsen riktar 
sig till dina kurskamrater […] förklara alla facktermer och förkortningar som 
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inte är kända från er gemensamma utbildning.” Vidare kan nämnas att det 
under rubriken Inledning står definiera och sedan under rubriken Utformning, 
grammatik och språk står förklara. Några utförligare (skriftliga) förtydligande 
av vilka termer som ska definieras/förklaras eller hur definition/förklaring av 
termer ska gå till ges inte. 

 I utdrag 16 presenteras sex korta sekvenser från olika versioner av ett 
student-pm som behandlar Crohns sjukdom. Studenten har lämnat in tre olika 
versioner av sitt pm (pm version 1, pm version 2 och pm version 3) och fått 
återkoppling från sin lärare på första och andra versionen innan pm:et blivit 
godkänt. Utdraget visar hur den flerspråkiga studenten skrivit och vilken 
återkoppling läraren ger på formuleringen av facktermen remission. I den 
första versionen (pm version 1) skriver studenten termen remission utan för-
klaring/definition, och av pm version 1 med återkoppling framgår att läraren 
tycker att termen bör förklaras. I pm version 2 använder studenten lärarens 
återkoppling och försöker förklara termen genom att lägga till formuleringen 
”må bättre”. Det visar sig dock att läraren inte är nöjd med studentens formu-
lering eftersom läraren ännu en gång (i pm version 2 med återkoppling) fort-
farande uppmanar studenten att ”förklara begreppet”.  

Utdrag 16 

Pm version 1 
Prednisolon och budesonid är bland vanligaste glukokortikoider som hjälper 
patienter uppnå remission vid måttlig Crohns. 

Pm version 1 med återkoppling  
Prednisolon och budesonid är bland DE vanligaste glukokortikoider som 
hjälper patienter uppnå remission FÖRKLARA BEGREPET vid måttlig 
Crohns. 

Pm version 2  
Prednisolon och budesonid är bland de vanligaste glukokortikoider som hjälper 
patienter uppnå remission och må bättre vid måttlig Crohns.  

Pm version 2 med återkoppling  
Prednisolon och budesonid är bland de vanligaste glukokortikoider som hjälper 
patienter uppnå remission FÖRKLARA BEGREPET och må bättre vid måttlig 
Crohns. 

Pm version 3 
Prednisolon och budesonid är bland de vanligaste glukokortikoider som hjälper 
patienter må bättre vid måttlig Crohns 
(Utdrag från studenttexter, färgkodning läraren, understrykningar mina) 

Vid tredje (och sista) versionen av pm:et (pm version 3) väljer studenten att ta 
bort facktermen remission och istället använda det allmänspråkliga må bättre. 
Under intervjun (utdrag 17) förklarar studenten sina tankegångar kring denna 
återkopplings- och revideringsprocess:  
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Utdrag 17 
Första gången fick jag kommentaren att jag måste förtydliga så jag skrev 
remission och må bättre. Det tyckte jag var en förklaring men andra gången 
fick jag igen. Du måste förklara den mer. Jag kunde inte göra något. Jag tog 
bara bort remission helt enkelt. […] Först så trodde jag att remission är något 
som alla som har svenska som modersmål kan förstå. Jag vet inte. Det kanske 
det inte är.  
(Student, intervju) 

Av textutdrag 16 och 17 framgår att studenten uppmärksammar lärarens åter-
koppling och försöker justera texten utifrån denna. Av studentens resonemang 
(i utdrag 17) framgår att lärarens återkopplingsformulering ”förklara be-
greppet” är en utmaning eftersom det för studenten inte är självklart hur för-
klaringen (eller ”förtydligandet” som studenten kallar det) ska realiseras i 
texten. Dessutom förefaller det problematiskt för studenten att urskilja vilka 
termer som ska förklaras. Det senare framgår när studenten säger att hen först 
trodde att remission var något alla modersmålstalare kunde förstå. I den 
allmänna skrivinstruktionen blir det tydligt att målgruppen för fördjupnings-
uppgiften är kurskamraterna, vilket studenten i utdraget förefaller tolka som 
kurskamrater med ”svenska som modersmål”. För en flerspråkig student kan 
det vara svårt att avgöra vad en person med svenska som modersmål har för 
förförståelse.  

Som nämndes tidigare förefaller termerna förklara och definiera användas 
med samma betydelse i den allmänna skrivinstruktionen. I linje med detta gör 
läraren inte heller någon distinktion mellan förklara och definiera i textåter-
kopplingen (utdrag 16), eftersom hen konsekvent använder förklara. Förklara 
och definiera brukar dock i vetenskaplig text inte betyda samma sak. Svensk 
ordbok (2009) skriver att definiera är att: ”avgränsa och bestämma betydelse 
hos ord eller annat språkligt uttryck”. Det skiljer sig från förklara som Svensk 
ordbok skriver är: ”utredningen av bakgrunden eller orsaken till något”. Med 
utgångspunkt från hur Svensk ordbok definierar remission: ”(tillfällig) 
förbättring i en patients tillstånd” är min tolkning här att studenten i sitt pm 
försöker definiera remission genom att skriva må bättre snarare än förklara. 
Att man från utbildningen (i instruktionen och återkopplingen) väljer att inte 
hålla isär termerna definiera och förklara kan möjligen göra det svårare för 
studenten att förstå vad och hur något behöver åtgärdas. Förklara är inte 
nödvändigtvis ett enhetligt textfenomen vilket gör att det kan tolkas på olika 
sätt av olika individer. 

I den allmänna skrivinstruktionen kommer spår av socialiseringsdiskursen 
till uttryck när skrivandet framställs som funktionellt och kommunikativt 
genom att studenterna ges både ett syfte och en mottagare. Syftet med veten-
skapligt skrivande uppges vara att förmedla ett budskap och studenten upp-
manas därför att skriva ur läsarens perspektiv. I uppgiften specificeras kurs-
kamraterna som läsare. Lea & Street (1998:162) kallar detta sätt att anpassa 
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uppgifter och kommunicera ämnesinnehåll till läsare som saknar ämnes-
kunskap och samtidigt förhålla sig till läsarens vilja att förstå för empathy 
writing. Att studenterna används som målgrupp för pm-arbetet kan å ena sidan 
förefalla rimligt med tanke på att studenterna läser varandras pm i kamrat-
responsmomentet. Å andra sidan är textens reella läsare lärarna och handled-
arna och det är de som har makt att bedöma och betygssätta. Tillvägagångs-
sättet med två målgrupper kan därför generera en dubbel normsituation för 
skribenten (jfr Borgström 2010:162). 

Uppgiftens tre målgrupper uppmärksammas också som ett problem av 
studenter i handledningssamtal och i kursutvärderingar. De gör tydligt att 
handledare i Språkverkstaden kräver förklaring av facktermer vilket går emot 
utbildningens instruktioner med tanke på att målgruppen är kurskamraterna.  

6.1.3 Checklistan 
Checklistan är en av de fyra dataövningar som studenterna förväntas göra för 
att kunna lämna in sina fördjupningsuppgifter på lärplattformen. Checklistan 
är en digital övning och en reifikation som utformats i syfte att förmedla några 
i praktikgemenskapen framförhandlade synsätt på akademiskt skrivande. 
Checklistan kan inte analyseras som en instruktion på samma sätt som den 
allmänna skrivinstruktionen. Checklistan är en reifikation som studenten 
stöter på först vid inlämningstillfället (se figur 4) och min tolkning är att 
checklistan främst syftar till att upprepa normer som tas upp i andra samman-
hang. Det som står i checklistan kan dock uppfattas som självklart och objek-
tivt av etablerade deltagare men för nya deltagare behöver det inte vara själv-
klart. Lillis & Scott (2007) låter förstå att terminologi som används för att 
beskriva akademiska skrivkonventioner för studenter kan ge upphov till frågor 
snarare än ge svar. Checklistan är ett till synes summativt redskap som ska 
hjälpa studenterna möta de formella krav som ställs på texten. Av checklistans 
14 ja- och nej-frågor frågor behandlas i analysen endast frågorna 8, 12, 13 och 
14 som handlar om referensanvändning, skrivande med egna ord, kopiering 
och plagiering. Dessa frågor har valts eftersom de kan kopplas till centrala 
konventioner i akademiskt skrivande. I utdrag 18 återges frågorna med bi-
behållen numrering från original. 

Utdrag 18 
8. Har du angivit referenserna enligt instruktionerna som gavs  
 på föreläsningen om PM-arbetet? 
12.  Har du skrivit arbetet med egna ord? 
13.  Är du medveten om att det inte är tillåtet att kopiera andras texter? 
14.  Är du medveten om att plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd? 
(Checklista) 
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Fråga 8 handlar om huruvida studenterna använt referenser enligt givna in-
struktioner. I checklistan och i den allmänna skrivinstruktionen belyses i första 
hand tekniska aspekter av referensgivning.28 Fokus ligger på hur referenser i 
löptexten och litteraturlistan ska utformas med detaljerade instruktioner om 
vikten av bl.a. alfabetisk ordning och årtal. För nybörjarstudenter kan det vara 
relevant att lyfta fram av vilken anledning referensgivning är viktig i akadem-
iska sammanhang. I delkursens skriftliga dokument som handlar om refe-
renser ligger fokus på hur de ska användas snarare än varför, och därför kan 
checklistan och den allmänna skrivinstruktionen placeras i färdighetsdiskurs-
en inom temat fokus på studenttexten och dess formsida.  

Studenten ska i checklistans fråga 12 svara på om fördjupningsuppgiften 
skrivits med egna ord. En förutsättning för att studenten ska kunna skriva med 
egna ord är i de flesta fall en förståelse av distinktionen mellan allmän kunskap 
och inte allmän kunskap. Allmän kunskap behöver vanligen inte ha källhän-
visning i akademisk text medan kunskap som inte är allmän eller tolkning av 
fakta bör ha källhänvisning (Henriksson 2008:12). För att kunna skriva med 
egna ord krävs också att studenten kan skilja mellan att citera, omformulera 
och sammanfatta text samt ha vetskap om att vedertaget bruk inom akademin 
är att referenser används vid alla tre sätten att hänvisa till kunskap. Eftersom 
formuleringen, med egna ord, framställs som något självklart kan den tolkas 
som färdighetsdiskurs och institutionellt förgivettagande inom temat fokus på 
studenttexten. 

I fråga 13 ska studenterna svara på om de är medvetna om att det inte är 
tillåtet att kopiera andras texter. Vad det innebär att kopiera och hur mycket 
man som student får kopiera exemplifieras eller diskuteras inte i de skriftliga 
instruktionerna. När studenterna t.ex. läser texter på engelska men skriver på 
svenska (eller vice versa) kan översättningen av en text uppfattas som skriven 
med egna ord medan den i själva verket är någon annans text eller idéer (jfr 
Bacquin 2009:108). På samma sätt som fråga 8 kan fråga 13 utgöra ett 
exempel på färdighetsdiskurs och institutionellt förgivettagande, inom temat 
fokus på studenttexten. 

Fråga 14 avser att undersöka om studenterna känner till att plagiat anmäls 
till universitetets disciplinnämnd. Frågan kan tolkas som att plagiat före-
kommer antingen på grund av att studenten saknar kunskap om gällande citat- 
och referatkonventioner eller så att det inträffar på grund av bristande moral 
och etik eftersom ärendet går till disciplinnämnden. Båda tolkningarna kan 
uppfattas som negativa och fokuserar på brister hos studenten, endera saknas 
kunskap eller moral, inom temat fokus på brister (jfr Moore Howard 1995).  

I frågorna 12, 13 och 14 till studenterna används termerna egna ord, kopi-
era och plagiat och jag tolkar detta som exempel på förgivettagande från 
institutionens sida. De(n) som konstruerat frågorna tycks utgå från att student-

                                                      
28 Gäller även den allmänna skrivinstruktionen och de föreläsningar jag observerat. Det kan 
vara så att detta diskuteras vid individuell vägledning och eller i basgruppsarbete. 



118 

erna har samma förståelse som de själva har av termerna genom att de inte 
åtföljs av någon definition.29 Det kan tala för att de akademiska konvention-
erna framställs som självklara och uttrycks med terminologi som anställda vid 
utbildningen tycker är genomskinlig. Lillis redogör för detta sätt att handla 
enligt följande:  

Tutors may know essayist conventions implicitly, having been socialised into 
them through years of formal schooling, and in many cases through socio-
discursive practices in their homes and communities. But students particularly 
those from so-called ’non-traditional’ backgrounds, may not, […] (Lilllis 
2001:75) 

Som nämnts tidigare ligger det i checklistans genrenatur att den bara inne-
håller vad som ska göras och kryssas av. Det kan diskuteras huruvida check-
listan hör hemma i färdighetsdiskursen eller socialiseringsdiskursen. Å ena 
sidan, om de akademiska normerna diskuterats och explicitgörs i undervis-
ningen, blir checklistan en reifiering av akademiska normer och syftar till att 
studenterna ska ta dem till sig och bli mer delaktiga i akademins praktiker. Då 
kan man hävda att checklistan är en sorts stöttning utan att lärarna behöver 
vara på plats. Vid regelbunden användning (t.ex. vid olika kurser och del-
kurser) kan checklistan bli en repetition och intrummande av normer. Om så 
är fallet kan checklistan placeras inom socialiseringsdiskursen under temat 
fokus på akademiska genrer. Å andra sidan, om de akademiska normerna inte 
diskuterats i undervisningen, kan checklistan snarare placeras i färdighets-
diskursen under temat Fokus på brister där det framställs som att det finns ett 
begränsat antal regler som måste följas vilket kan resultera i omdömen som 
bra/dåligt och rätt/fel. Utifrån befintligt material kan jag inte avgöra om 
checklistan har en stöttande funktion, men det är fullt möjligt.  

6.2 Språkverkstaden 
Den övergripande analysen av Språkverkstaden visar att uppdragsdokumentet 
domineras av en färdighetsdiskurs och att i de reifikationer som Språkverk-
staden utformat, webbsidetexter och handledarmanual, förekommer både fär-
dighetsdiskurs och socialiseringsdiskurs. Analyser av handledarmöte, lärar-
intervjuer och studentintervjuer visar att färdighetsdiskurs och socialiserings-
diskurs förekommer i nästan lika stor utsträckning och här kommer i viss mån 
också en AL-diskurs till uttryck.  

I detta avsnitt presenteras tre kedjor av kommunikativa kontakter från 
Språkverkstaden. Den första kedjan inriktar sig på Språkverkstadens benäm-
ning och uppdrag medan de följande fokuserar på webbsidetexter och hand-
ledarmanual.  

                                                      
29 Inte någonstans i mitt empiriska material tydliggörs detta.  
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6.2.1 Språkverkstadens uppdrag 
uppdragsdokument → intervjuer → student→ handledare 

Institutionen för svenska har i uppdrag från lärosätets ledning att driva en 
språkverkstad och inledningsvis diskuteras här verksamhetens benämning: 
språkverkstad. Ordet verkstad kan tänkas signalera att något är trasigt, behöver 
repareras eller behöver byggas upp från grunden. Detta talar i så fall emot den 
ideologiska syn på akademiskt skrivande som NLS-forskningen har, där 
litteracitet förstås som social praktik snarare än en individuell färdighet. 
Grimm menar att språkverkstäder med en ideologisk syn på litteracitet inte 
uppfattar att studenter behöver stöd eller hjälp utan snarare att de är deltagare 
i en ny praktik (2003). 

Uppdraget Språkverkstaden är ålagd att utföra från lärosätets ledning domi-
neras av en färdighetsdiskurs. I utdrag 19 och utdrag 20 illustreras detta med 
två formuleringar som lyfter fram en autonom syn på litteracitet med fokus på 
brister (jfr 4.3.2). 

Utdrag 19 
Språkverkstaden ska fungera som en gemensam ingång för [lärosätets] 
språkstöd i både svenska och engelska.  
(Språkverkstadens uppdragsdokument) 

Utdrag 20 
Prioriterade grupper är studenter med bristande språkliga grundkunskaper på 
grundnivå, såsom annat modersmål än svenska, olika typer av läs- och skriv-
svårigheter eller studenter från studieovana miljöer samt internationella stud-
enter.  
(Språkverkstadens uppdragsdokument) 

Av Språkverkstadens uppdragsdokument framgår att verksamheten ska fun-
gera som ett ”språkstöd” (utdrag 19) och prioriterade grupper är ”studenter 
med bristande språkliga grundkunskaper på grundnivå” (utdrag 20). Båda 
formuleringarna kan utgöra fall av färdighetsdiskursen med fokus på brister. 
Den första formuleringen kan befästa en vanligt förkommande föreställning, 
nämligen att Språkverkstaden är en verksamhet som stödjer svaga skribenter/ 
studenter och handleder dem så att de kan delta i den vanliga undervisningen/ 
huvudfåran. I uppdragsdokument sammanfogas fyra studentgrupper som: a) 
har annat modersmål än svenska b) har olika typer av läs- och skrivsvårigheter 
c) kommer från studieovana miljöer d) är internationella studenter. Student-
grupperna, med reservation för den sista gruppen internationella studenter, har 
gemensamt att de ingår i den breddade rekryteringen. I nationella styrdoku-
ment betonas ofta vikten av att samhällets mångfald ska avspeglas i högskolan 
och den breddade rekryteringen framställs som en resurs (jfr 1.1). Det 
förefaller därför finnas ett visst glapp mellan syften i styrdokument och hur de 
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realiseras i praktiken. I Språkverkstadens uppdragsdokument ges inte någon 
föreställning om att de tre studentgrupperna är en resurs eftersom de samman-
förs och kollektivt tillskrivs ”bristande språkliga grundkunskaper”. Formuler-
ingen framställer grupperna som avvikande från huvudfåran och implicerar att 
de är oförberedda att delta i ordinarie undervisning. Det finns flera svårigheter 
med denna typ av generaliserande formuleringar och här diskuteras först 
gruppen med läs- och skrivsvårigheter och därefter gruppen som inte har sven-
ska som modersmål.  

Att studenter med läs- och skrivsvårigheter, t.ex. dyslektiker, tillskrivs 
”bristande språkliga grundkunskaper” förefaller särskilt problematiskt efter-
som dyslexi klassas som en funktionsnedsättning, vilket innebär att samhället 
har vissa skyldigheter att stödja dyslektiker så att de kan upprätthålla sin själv-
ständighet (Ingvar 2008:118). Detta regleras även i Högskolelagen som också 
uttrycker tydligt att studenter med läs- och skrivsvårigheter som kvalificerat 
sig till studier ska erbjudas stöd. Stödet kan omfatta t.ex. teknikstöd, person-
stöd med anteckningar eller särskilt utformade moment (Ingvar 2008:119).  

Att gruppen studenter med annat modersmål än svenska tillskrivs bristande 
språkliga grundkunskaper kan också vara problematiskt av andra skäl. De 
studenter som har ett annat modersmål än svenska är en mycket heterogen 
grupp med stor spännvidd där både studenter som är födda i Sverige och 
förhållandevis nyanlända studenter inkluderas (jfr 1.5). Att enbart beskriva 
andraspråket i termer av brister är mindre lämpligt om andraspråket förstås 
som interimspråk (Axelsson & Magnusson 2012:268).30 Interimspråkets ut-
veckling mot en målspråksversion pågår vanligen under en lång period efter-
som tillägnandet av ett andraspråk är en tidskrävande process (se t.ex. Thomas 
& Collier 1997). För flerspråkiga studenter kan detta innebära att andraspråks-
inlärningen inte bara sträcker sig under studietiden utan det kan för många 
handla om ett livslångt lärande. Ilona Leki hävdar att när texter skrivna av 
andraspråksskribenter uppnått en viss nivå är det inte längre skribenten som 
behöver förändra sig utan läsaren som behöver ändra sitt förhållningssätt: 

A current movement among ESL writing teachers is to argue that, beyond a 
certain level of proficiency in English writing, it is not the students’ texts that 
need to change; rather it is the native-speaking readers and evaluators (partic-
ularly in educational institutions) that need to learn to read more broadly, with 
more cosmopolitan and less parochial eye. (Leki 1992:132–133)  

Avvikelser och olikheter, i texter skrivna av skribenter med annat modersmål, 
kan lätt uppfattas som brister om enspråkighet och svenskhet utgör normen. 
En föreställning om att flerspråkiga studenter är (eller kan bli) dubbelt en-
språkiga synliggörs också när enspråkighet är en starkt förankrad norm.  

På samma sätt som i uppdragsdokumentet, påträffas föreställningar med ett 
tydligt bristperspektiv också i intervjuer med handledare. I utdrag 21 och 22 

                                                      
30 Interimspråk är L2-inlärares systematiska version av målspråket. 
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lyfter två handledare fram synpunkter på brister och tillkortakommanden i 
studenternas språkbehärskning.  

Utdrag 21 
De har så fruktansvärt dåliga förkunskaper så de får slita med basic saker 
basala saker. Saker som de borde ha men inte fått eller inte hunnit få. En del 
har ju varit så kort tid i Sverige. Med tanke på det är det fantastiskt, en del har 
varit tre år i Sverige. Vi kan inte nöja oss med det. Att de haft en fantastisk 
utveckling. Men det är inte tillräckligt. Många av de här studenterna har inte 
tillräckliga kunskaper för att tillgodogöra sig en utbildning. 
(Intervju, handledare Språkverkstaden) 

Utdrag 22 
I den här situationen är det naturligtvis fokus på global, den lokala nivån är 
någon service man ger för att visa studenten vilka behov det finns på lokal nivå 
också. Men den där lokala nivån måste lösas av studenten på annat sätt: genom 
kurser, egen läsning.  
(Intervju, handledare Språkverkstaden) 

Även om handledaren i utdrag 21 är positiv till studenters andraspråks-
utveckling och kallar den fantastisk är citaten ovan typiska fall från färdighets-
diskurs med ett bristperspektiv. Handledarna uppfattar att studenterna inte har 
tillräckliga kunskaper i svenska språket för att tillgodogöra sig utbildningen 
(utdrag 21) och detta förväntas studenterna lösa på egen hand (utdrag 22).  

6.2.2 Handledningspraktiken 
uppdragsdokument → webbsidor → handledarintervjuer 

Kedjor som beskrivs i avsnitt 6.2.2 och 6.2.3 är förlängningar av den tidigare 
(se avsnitt 6.2.1) eftersom både Språkverkstadens webbsidor och handledar-
manualen är reifikationer av uppdragsdokumentet. Analyser visar att vid re-
kontextualiseringen hålls färdighetsdiskursen från uppdragsdokumentet kvar 
men nya perspektiv från socialiseringsdiskursen tillkommer.  

I utdrag 23, hämtat från Språkverkstadens webbsidor, redogörs för hur ett 
handledningstillfälle i Språkverkstaden går till. Den beskrivning som görs 
synliggör både en färdighetsdiskurs och socialiseringsdiskurs.  

Utdrag 23 

Hur går handledningen till?  
Vi språkgranskar inte hela texter och utför inte korrekturläsning. Tanken är att 
handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Vi väljer ut ett eller flera 
avsnitt i din text som sedan diskuteras vid besöket. Du kan också komma med 
egna önskemål om val av avsnitt. Vi kommenterar inte det ämnesmässiga, utan 
fokuserar på struktur, språk och skrivprocess.  
(Språkverkstadens webbsidor) 
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I utdraget kommer färdighetsdiskursen framförallt till uttryck i utdragets sista 
rad. Här betonas vad som tas upp under handledningen och särskilt fokus 
läggs på åtskillnaden mellan ämne och språk där Språkverkstaden hävdar att 
de endast ägnar sig åt det senare. Formuleringen speglar en färdighetsdiskurs 
med fokus på separation av innehåll och språk (jfr Lillis 2001).  

Språkverkstadens handledare, som ofta saknar ämneskompetens som 
matchar studenternas, kan utgöra en resurs för studenter genom att ställa frå-
gor om innehållet, få dem att artikulera sina kunskaper och koppla student-
ernas kunskap till skrivuppgiften på ett annat sätt än lärare inom undervis-
ningspraktikgemenskapen. Detta kommer att diskuteras vidare i kapitel 7 där 
jag åskådliggör att handledare i Språkverkstaden kan stimulera menings-
skapande och delaktighet. Utan att gå händelserna i förväg kan man utifrån 
formuleringen konstatera att Språkverkstaden på webbsidorna uttrycker vad 
normen för handledningssamtal är snarare än vad som verkligen händer i 
handledningssamtal. Det kan vara för svårt för handledare att förhålla sig till 
formuleringar som låter påskina att de enbart arbetar med språket eftersom det 
inte nödvändigtvis stämmer överens med deras handledningspraktik (jfr Blau 
m.fl. 2002). 

Socialiseringsdiskursen kommer till uttryck vid beskrivning av hur hand-
ledningen går till. Här framgår att Språkverkstadens mål är att studenterna på 
sikt ska kunna identifiera och lösa problem i texten på egen hand genom 
formuleringen ”hjälp till självhjälp”. Därutöver framställs skrivande som en 
process där handledaren fokuserar på skrivprocessen och stödjer studenterna 
i deras skriftliga och muntliga utveckling. 

Under en intervju med en av Språkverkstaden handledare uttrycker hen: 
”Det man skriver har betydelse för ens kunskapsutveckling helt enkelt”. Hand-
ledaren framställer skrivande som en dynamisk aktivitet och ett redskap för 
både tänkande och inlärning, vilket reflekterar en AL-diskurs. Här uppmärk-
sammas att det finns en betydelsefull koppling mellan tanke och text vilket 
innebär att det för studenternas del kan vara en utmaning att tillgodogöra sig 
ämneskunskaper samtidigt som de ska överföras i text skriven på ett särskilt 
sätt (jfr Lea 2004). 

Som grupp orienterar sig Språkverkstadens handledare i stor utsträckning 
mot såväl färdighetsdiskursen som socialiseringsdiskursen. I utdrag 21 och 22 
(se avsnitt 6.2.1) ges prov på färdighetsdiskurs och i utdrag 24 åskådliggörs 
en pågående förhandling mellan färdighetsdiskurs och socialiseringsdiskurs. 
Utdraget är hämtat från en intervju där handledaren svarar på frågan vad som 
karaktäriserar akademiskt skrivande.  

Utdrag 24 
Det finns en mall för hur texten ska se ut. Att skribenten inte förväntas skapa 
någon ny genre eller något litterärt mästerverk. Det är ett missförstånd bland 
studenterna att formalia är stökigt och bökigt som ställer till det och är kom-
plicerat. Istället för att man som handledare borde vända på det och få dem att 
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se den som något positivt. Här får ni precis de instruktioner för vad ni behöver 
skriva. […] Det är något att hålla sig i. Det är ett verktyg som man måste få 
lära sig. Måste framhållas vid alla utbildningar.  
(Intervju, handledare) 

Socialiseringsdiskursen, med fokus på akademiska genrer, kommer till uttryck 
i utdraget genom att genreformalia beskrivs som något positivt inom akadem-
isk textkonstruktion och praktik. Det betonas också att handledaren har en 
viktig roll genom att visa studenten hur instruktioner kan vara viktiga redskap. 
Färdighetsdiskursen, med institutionella förgivettagande, kan vara hand-
ledarens föreställning om att studenter oproblematiskt kan förstå och tillämpa 
givna instruktioner. De tycks av handledaren uppfattas som självklara medan 
det är inte alltid givet att studenter kan förstå eller använda dem. I utdrag 24 
exemplifieras detta när handledaren vill korrigera studenternas uppfattning 
eftersom de grundas på missförstånd. Handledaren förefaller vilja överföra sitt 
perspektiv till de deltagare som ännu inte upplever mallen som något positivt. 
Det kan finnas flera förklaringar till att förståelse uteblir och en sådan kan vara 
att det finns ett glapp mellan lärarnas och studenternas förståelse. Instruktioner 
knyter inte nödvändigtvis an till studenternas tidigare erfarenheter och/eller 
skriftpraktiker vilket kan vara problematiskt ur ett studentperspektiv (Lillis 
2001:74, Lea 2004). 

Handledaren förmedlar en syn på överföring av kunskap (från lärare, gen-
om instruktion, till student) som kan kopplas till en monologisk kunskapssyn 
vilken är vanligt förekommande inom färdighetsdiskursen.  

6.2.3 Handledarmanual 
uppdragsdokument → handledarmanual (texttriangel och näthandledning) → 
handledarintervju → handledarmöte → studentintervju 

Denna kedja är precis som kedjan i 6.2.2 en förlängning av kedjan i 6.2.1, dels 
eftersom utgångspunkten är uppdragsdokumentet, dels eftersom handledar-
manualen är en reifikation av uppdragsdokumentet. Vid rekontextualiseringen 
från uppdragsdokumentet hålls färdighetsdiskursen kvar men socialiserings-
diskursen tillkommer. I handledarmanualen uppmanas handledarna arbeta ut-
ifrån texttriangeln, med utgångspunkt från att textens globala och lokala nivå 
bör handledas separat. Enligt denna anvisning kan tillämpningen av text-
triangeln kopplas till en autonom syn på litteracitet och en färdighetsdiskurs 
med fokus på separation av innehåll och språk, vilket diskuterats och problem-
atiserats tidigare (se 5.6.4). 

I handledarmanualen under rubriken Vad gäller för handledning via nätet? 
framgår att personlig handledning är att föredra framför näthandledning.31 

                                                      
31 Personlig handledning innebär ett fysiskt möte mellan handledare och student medan nät-
handledning innebär att kommunikation mellan handledare och student sker via digitala verktyg. 
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Utdrag 25 

Vad gäller för handledning via nätet? 

 Personlig handledning är alltid att föredra, då handledningen ska vara en 
inlärningssituation. Försök därför att få studenten att inse fördelarna med 
personlig handledning.  

 I undantagsfall kan vi ändå av praktiska skäl handleda vi nätet. 

 Är det för mycket problem i en text handleder vi dock inte på distans.  
(Utdrag ur handledarmanualen) 

I utdrag 25 synliggör Språkverkstaden en föreställning om att näthandledning 
är ett sämre alternativ än personlig handledning. Den förklaring som ges är att 
”handledningen ska vara en inlärningssituation”. Det finns dock empirisk 
forskning som visar fördelar med näthandledning ur ett student- och lärande-
perspektiv (Coffin & Hewings 2005, Jones m.fl. 2006). 

Ett annat exempel på färdighetsdiskurs och en autonom syn på litteracitet 
är formuleringen i handledarmanualen som lyder: ”Ha som princip att ändra 
så litet som möjligt i texten. Studenten ska själv ha skrivit texten, och är själv 
ansvarig för den”. Detta speglar en syn på skrivandet som något individuellt, 
en solitär aktivitet. Cooper problematiserar denna kunskapssyn eftersom den 
kan bidra till att verksamheter fokuserar på att rätta texter istället för att kon-
centrera sig på vad studenterna redan vet och vad de behöver veta om skriv-
ande (1994:99). 

[T]utors can best help students become agents of their own writing by helping 
them understand how and the extent to which they are not owners of their texts 
and not responsible for the shape of their texts, by helping them understand, in 
short, how various institutional forces impinge on how and what they write and 
how they can negotiate a place for their own goals and needs when faced with 
these forces. (Cooper 1994:101)  

Det finns också prov på socialiseringsdiskursen och temat Fokus på skrivande 
som process i handledarmanualen under rubriken ”Samarbete med andra in-
stitutioner” vilket punkterna i utdrag 26 visar: 

Utdrag 26 
– Språkverkstaden ska helst komma in i början av en kurs och fungera som  

en integrerad del av denna.  
– Språkverkstaden kan vara med i utformande av skrivinstruktioner etc. 
 (Handledarmanual, bilaga 1) 

Språkverkstadens önskemål om att få komma in i ett tidigt skede av skriv-
processen och intresse av att vara med i utformning av skrivinstruktioner tyder 
på en föreställning om skrivandet som process. I utdrag 27 betonar en hand-
ledare från Språkverkstaden skrivprocessens slutfas, revideringen.  
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Utdrag 27 
Akademiskt skrivande är ett arbete i grupp. Man gör det i grupp, man behöver 
en granskare. Man behöver flera versioner av ett arbete.  
(Intervju, handledare)  

Handledaren betonar att textens framväxt är rekursiv då flera versioner av en 
och samma text behövs. Därutöver påpekas att skrivandet är dialogiskt genom 
att olika läsare behövs.  

Föreställningar kopplade till socialiseringsdiskursen, med skrivande som 
funktionellt och kommunikativt, kommer främst till uttryck i intervjuer med 
handledarna. De för fram en vidgad bild av skrivsituationen där läsaren och 
läsarperspektivet inkluderas. I utdrag 28 ges ett exempel på detta.  

Utdrag 28 
Jag vill gärna betona läsarservice. Det är mitt favorituttryck man ska ge service 
åt läsaren. […] Man vill att skribenten ska vara medveten om att texten ska 
läsas. […] Strukturen ser ut på ett visst sätt för så är kulturen.  
(Intervju, handledare) 

Handledaren lyfter i utdrag 28 fram vikten av att skribenten tänker på att text-
ens ska läsas och att textens bör utformas på ett visst sätt för ”så är kulturen”. 
Flera handledare understryker också hur textstruktur kan ge ”läsarservice”.  

Även intervjuer med studenter visar föreställningar från socialiserings-
diskursen under temat Fokus på akademiska genrer. Studenter nämner att de 
vill ”utveckla det vetenskapliga språket” eller lära sig mer ”om formell och 
informell stil”, vilket kan tyda på genre i fokus.  

Ett exempel från socialiseringsdiskursen ges i utdrag 29 där en student, i 
ett tidigt skede av sin utbildning, framhäver att sammandraget som skrivs in-
om ramen för delkursen Läkemedelsprinciper är viktigt eftersom det ska pub-
liceras:  

Utdrag 29 
1 Student: […] Det är ju alltid bra för det här är ju kanske det viktigaste av 
2    hela arbetet. Eller det är det här som ska synas om det  
3    här arbetet skulle eller någon gång typ kanske ska, vad säger  
4    man? 
5 ILH:  Publiceras? 
6 Student: Ja, precis publiceras 
(Intervju, student) 

Socialiseringsdiskursen kommer också till uttryck i utdrag 30. Där framgår 
det hur studenten hävdar att hen med hjälp av återkopplingen lär sig skriva 
mer formellt.  
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Utdrag 30 
1 ILH:  Känner du att du lärt dig något av återkopplingen? 
2     Kan du ge exempel? 
3  Student: Jag har också liksom lärt mig hur kan man skriva 
4    saker på ett mer formellt eller mer formellt typ sätt  
5  ILH:  Ja, på ett mer akademiskt 
6  Student: Finare 
7 ILH:  Ja, jag vet inte om det är finare men det är det som passar här  
8 Student:  Ja, precis. Då kan man liksom utrycka en hel mening med  
9    några ord och då är det liksom bra. 
(Intervju, student) 

Studenten ger i utdraget exempel på hur återkopplingen kan bli ett språkligt 
redskap för att lära sig att uttrycka sig formellt (rad 4) men också koncentrerat 
(rad 8–9). Det senare kan syfta på praktiken att använda nominaliseringar, 
vilket som ofta förekommer i den akademiska diskursen för att producera ett 
förtätat och abstrakt språk (Liberg m.fl. 2007).  

Det finns också flera belägg där det förekommer spänning mellan social-
iseringsdiskursen och AL-diskursen vilket synliggörs i utdrag 31: 

Utdrag 31 
Det är viktigt hur läsaren känner eller vad läsaren förstår om texten annars är 
det ingen mening att skriva. 
(Intervju, student) 

Här slår studenten fast att det är meningslöst att skriva om inte läsaren förstår 
texten, vilket kan tolkas som uttryck för socialiseringsdiskurs där texters 
kommunikativa funktion lyfts fram. Även om studenten ovan omnämner 
läsaren som förhållandevis neutral person kan läsaren i ett AL-perspektiv 
kopplas till makt- och/eller sociopolitiska strukturer. Läsaren, i det här fallet 
läraren, är en person med makt och i den aktuella utbildningskontexten kan 
läraren framhålla viss typer av skrivande över andra: 

Decisions made by those in powerful positions influence or even dictate the 
discoursal and generic resources that a writer can draw on and make use of. 
Hence writers are not entirely free to choose how to represent the world, how 
to represent themselves, what social role to take, and how to address their 
readers when they write, but these are to some extent determined by the socio-
political context in which they are writing. (Ivanič 2004:238). 

I materialet från Språkverkstaden uttrycks en medvetenhet om textgenrer och 
genredrag vilket illustreras nedan med två exempel, utdrag 32 och 33, det 
första från handledarmötet och det andra från en handledarintervju. Under 
handledarmötet diskuteras (lite humoristiskt) sammandragets utformning och 
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då uttrycks en medvetenhet om enskilda institutionens särskilda sätt att skriva 
akademisk text i allmänhet.  

Utdrag 32 
1 Handledare 1: Det här skulle ju inte funka som någon pressrelease 
2     va ((skratt)) 
3 Handledare 2: Nu är det ju så att det inte är tänkt som något press- 
4     release utan ett sammandrag kan ju också vara väldigt 
5     inomvetenskapligt […] Och det är en anpassning till  
6     den här utbildningen och om du tittar på de abstracten 
7     som kommer från den här utbildningen så är de 
8     väldigt svårtillgängliga för oss, även på avhandlingar  
9     […] Det är lite den akademiska koden där.   
(Handledarmöte, ht 2011)  

Utdrag 33 
Hur en text är strukturerad, det är väldigt styrt av genrekonventioner. De ska 
följas. Det är viktigt att man gör så. Det är en typ av läsarservice. Att man gör 
som läsaren förväntar sig texten ska se ut.  
(Intervju, handledare Språkverkstaden) 

Både utdrag 32 och 33 ovan visar en medvetenhet om att olika praktikgemen-
skaper har olika normer och att olika ämnesområden har olika praktiker. Min 
tolkning är att beskrivningen stannar i socialiseringsdiskursen och inte når till 
AL-diskursen eftersom akademins skriftpraktiker här verkar accepteras helt 
och hållet och de präglas inte av idéer om förändring av eller ifrågasättande 
av maktperspektiv (jfr Lea & Street 1998:159).  

I likhet med det analyserade materialet från utbildningen finns förhållande-
vis få fall av AL-diskursen i materialet från Språkverkstaden. Nedan ges 
inledningsvis ett exempel där en handledare betonar vikten av att i återkopp-
lingen skriva texten istället för du. Detta kan vara ett belägg från AL-diskursen 
genom att handledaren uppmärksammar hur studenternas identitet kan kopp-
las till skrivande (Lea 2004). 

Utdrag 34 
Det har jag tänkt på många gånger du gör satsradningar. Jag skulle kunna tänka 
mig att man skriver texten har satsradningar. […] Man kan känna sig attack-
erad om man får för många varför-frågor, eller tillrättavisningar. […] Det 
handlar om det här lilla sammandraget det handlar inte om mig. Du vet ju inte 
hur det fungerar psykologiskt.  
(Handledarmöte) 

Att byta ut du med texten förklarar handledaren som en typ av artighetsstrategi 
för att studenten ska slippa känna sig attackerad eller tillrättavisad. I studier 
där effekterna av summativ och formativ återkoppling analyserats framgår att 
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återkoppling kan få negativa effekter när den inriktar sig ”mot personens jag 
eller mot individens motivation” (Lundahl 2011:55).32 Lundahl menar att för 
att formativ återkopplingen ska fungera effektivt bör den innehålla informa-
tion om hur resultaten kan förbättras (Lundahl 2011:55). 

Vikten av att ge positiva kommentarer lyfts fram under handledningsmötet 
vilket framgår i utdrag 35:  

Utdrag 35 
Alla ska få kommentarer hörrni. Även de som har gjort bra texter ska få höra 
att de gjort bra texter och vad det är som är bra. Så man skriver någonting som 
du har en mycket bra struktur i den här texten, det är lätt att följa ditt resone-
mang, din stil är anpassad för syfte och sådana här saker. Den typen av kom-
mentarer om man tycker så. Alla ska få en kommentar på språket. Det är för 
att också markera att det har betydelse hur jag formulerar mig i den här upp-
giften helt enkelt.  
(Handledarmöte, ht 2011) 

I både Språkverkstadens manual och under handledningsmötet uppmanas 
handledarna att lyfta fram något positivt med studenttexter innan problem 
behandlas. Flera handledare förklarar att värderande kommentarer i början av 
en studenttext har ”en dämpande funktion” och används för att skapa en social 
relation mellan skribenten och handledaren. En handledare säger: ”Det hand-
lar om att knyta band till studenten, att vara hövlig och allt det där också.” En 
annan handledare jämför det digitala mötet med det personliga mötet och 
säger:  

Utdrag 36 
Jämför med personlig kontakt, måste mötas någonstans. Vad bra att du gjort 
det här men det finns några problem. Annars når man inte rätt. Folk tar åt sig 
mycket mer om sina texter än man tror.  
(Intervju, handledare Språkverkstaden) 

AL-diskursen och temat Fokus på meningsskapande och identitet kommer till 
uttryck genom att handledaren verkar betrakta meningsskapandet som mång-
fasetterat och kopplat till olika artefakter (texten) och aktörer (student och 
handledare) (jfr Lea 2004). Här uppmärksammar handledaren värdet av att 
åstadkomma ett möte där studenten får nyanserad återkoppling på texten. 
Handledaren reflekterar dels över hur hen själv kan bidra till en god lärande-
kontext, dels hur förståelse konstrueras. 

En (annan) handledare från Språkverkstaden har som utgångspunkt att 
studenterna är nya i den akademiska miljön och betonar vikten av att möta 
dem där de är, vilket också är i linje med AL-diskursen (jfr Lea 2004).  
                                                      
32 Lundahl hänvisar till ett femtontal stora internationella studier där evidensbaserad forskning 
om summativ och formativ återkoppling analyserats. Slutsatserna är enligt Lundahl förhållande 
vis entydiga. I 40 % av fallen har återkoppling fått negativa effekter och gemensamt för de 
fallen är när återkopplingen riktar sig mot individens jag eller mot individens motivation (s.55). 
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Utdrag 37 
Det är första gången och de är nervösa. Det som jag tycker är bra […] det är 
att man faktiskt får misslyckas. Det är inte kört. Istället jobbar vi därifrån de 
är. Det är det fina med det här.  
(Intervju, handledare) 

I utdraget ovan bekräftas att studenterna är nybörjare med olika förutsätt-
ningar. Arbetet med fördjupningsuppgiften (med bl.a. återkoppling från 
kurskamrater, lärare och handledare) kan bidra till ett förhandlingsutrymme 
där förståelse och meningskonstruktion tillåts ta plats (jfr Lea 2004).  

AL-diskursen och temat Fokus på meningsskapande och identitet synlig-
görs vid studenternas beskrivning av övergången från gymnasieskolan till den 
högre utbildningen. Studenterna uttrycker att det finns ett glapp mellan de 
båda utbildningsformerna när det gäller förväntningar och förståelse av texter. 
Steget uppåt i utbildningsystemet medför för några av studenterna att deras 
tidigare identitet som ambitiösa och högpresterande inte längre stämmer. 
Endast en av de sju intervjuade studenterna blev godkänd på fördjupnings-
giftens båda delar, dvs. sammandrag och pm, vid första inlämningstillfället 
och den studenten kände sig ”lättad” vid återlämningen. De andra sex student-
erna upplever blandade känslor som ”förvåning”, ”besvikelse”, och ”osäker-
het”. En av de underkända studenterna uttrycker det så här:  

Utdrag 38 
Bara att i vissa platser står det att hon inte förstår vad jag menar. Själv har jag 
liksom medvetet tänkt på det sättet ska skriva den här information och då blev 
det ändå fel. Då blev man lite sådär förvånad. Jag har liksom inte slarvat. 
(Intervju, student) 

Studenten uttrycker besvikelse och förvåning över att inte ha blivit godkänd 
på uppgiften. Studenten säger vidare: ”jag hade satsat mycket tid och jobbat 
på det och det kändes jättebra”. Studenten betonar också i sista meningen att 
hen inte varit slarvig.  

6.3 Summering 
I kapitlet undersöks föreställningar om akademiskt skrivande i kedjor av 
kontakter med utgångpunkt i Lea & Streets (1998) ramverk. Därutöver stud-
eras hur föreställningarna rekontextualiseras. De övergripande resultaten för 
det skrivpedagogiska samarbetet som helhet visar: a) att färdighetsdiskurs och 
socialiseringsdiskurs dominerar b) att det är vanligt förekommande att dis-
kurser överlappar och c) att rekontextualisering av akademisk terminologi och 
normer fordrar explicit undervisning och dialog.  

Vid analys av delkursen Läkemedelsprinciper framgår att socialiserings-
diskursen är den mest framträdande i den pedagogiska designen, vilket kan 
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vara särskilt gynnsamt för studenter från den breddade rekryteringen. Inter-
vjuer med lärare från utbildningen visar att färdighetsdiskursen och social-
iseringsdiskursen förekommer parallellt. Närstudie av reifikationerna Att 
skriva vetenskaplig text och checklista visar först att färdighetsdiskursen för-
härskar men närmare granskning och ytterligare empiriskt material skulle 
behövas för att ge en rättvis bild.  

Att skriva vetenskaplig text, en instruktion studenterna tillhandahåller från 
utbildningen i början av delkursen, präglas av en färdighetsdiskurs med en 
autonom syn på litteracitet. Instruktionen uppehåller sig i stor utsträckning vid 
explicita detaljer om hur akademiska skrivkonventioner ska följas men för-
hållandevis få tankegångar kring varför akademiska skrivkonventioner ska 
följas utvecklas. Checklistan kommer in först senare i studenternas skriv-
process. Huruvida checklistan domineras av en färdighetsdiskurs eller om den 
också kan ha en mer stöttande funktion kan diskuteras. Checklistor i allmänhet 
karaktäriseras av att försöka fånga mer grundläggande principer och eftersom 
checklistan påträffas i samband med textinlämning kan dess huvsakliga syfte 
knappast vara att ge en detaljerad beskrivning av akademiskt skrivande. Även 
om frågor och formuleringar i checklistan till synes domineras av en färdig-
hetsdiskurs kan den bli en slags egenkontroll av skrivandet och fungera stöt-
tande för studenter. En förutsättning för att detta realiseras är dock att stud-
enter kan relatera till och förstå checklistans innehåll (dvs. att de förstår vad 
som räknas som plagiat, kopiera, egna ord samt användning av referenser), 
först då kan checklistan bli en påminnelse snarare än en instruktion. Om givna 
omständigheter är uppfyllda, (dvs. att studenterna känner till/förstår det som 
nämns i checklistan) så talar det för att checklistan omfattas parallellt av 
färdighetsdiskurs och socialiseringsdiskurs. För att bringa klarhet i hur det för-
håller sig hade tillgång till mer omfattande material från (grupp)undervis-
ningen och handledning tillsammans med explicita frågor om detta till lärare 
och studenter behövts samlats in. Ett rimligt antagande blir här att checklistan 
är en rekontextualisering av utbildningens normer men huruvida den också är 
en rekontextualisering av undervisningen kan denna undersökning inte svara 
på. Det senare är nödvändigt för att kunna att bli ett redskap för nybörjar-
studenter i undervisningen.  

I fråga om Språkverkstaden framgår att färdighetsdiskursen dominerar i 
Språkverkstadens uppdragsdokument. I de reifikationer som produceras av 
Språkverkstaden, såsom handledarmanual och webbsidetexter, rekontext-
ualiseras en färdighetsdiskurs men en socialiseringsdiskurs tillkommer och 
verkar parallellt. Intervjuer med handledare visar att färdighetsdiskurs och 
socialiseringsdiskurs förekommer i ungefär lika stor utsträckning men även 
vissa inslag av AL-diskurs figurerar.  

Att uppdragsdokumenten präglas av en färdighetsdiskurs kan vara pro-
blematiskt om detta hörsammas och rekontextualiseras i Språkverkstadens 
praktik. Två reifikationer som rekontextualiserar uppdragets färdighetsdiskurs 
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är handledarmanualen och texttriangeln vilka båda präglas av ett autonomt 
förhållningsätt till digital handledning men också till flerspråkighet.  

Intervjuer visar att vissa handledare rekontextualiserar en autonom syn på 
litteracitet där ansvar läggs på studenter snarare än utbildningsystemet. Sam-
tidigt rekontextualiserar andra handledare en ideologisk syn på litteracitet där 
flerspråkighet ses som en resurs. Den senare kommer dock inte till uttryck i 
reifikationerna som produceras i Språkverkstaden, vilket har två förklaringar. 
Dels kan det förklaras med att flera diskurser förekommer parallellt och att det 
autonoma synsättet framhålls kan bero på att det dominerar i uppdraget. Dels 
kan det knytas ihop med resultat från kapitel 5 där vissa handledare beskrivs 
som marginaliserade. Min tolkning är att de handledare som förespråkar en 
ideologisk syn på litteracitet har marginaliserade roller och deras kunskaper 
och förhållningssätt osynliggörs vid produktion av reifikationer.  

Flera diskurser samspelar i materialet vilket är i linje med modellerna i Lea 
& Street (1998) och Ivanič (2004). När en färdighetsdiskurs dominerar kan 
det vara värt att uppmärksamma eftersom den ger en förenklad bild av skriv-
andet som något som endast åligger studenten att ordna och den bidrar i liten 
utsträckning till utveckling eller lärande. 
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7 Hinder och möjligheter för lärande 

[T]alk is everything. If the writing center is ever to prove its worth in other 
than quantitative terms – number of students seen, for example, or hours of 
tutorials provided – it will have to do so by describing this talk: what charac-
terizes it, what effects it has, how it can be enhanced. (North 1984:444) 

I föregående resultatkapitel har organisatoriska omständigheter kring det skriv-
pedagogiska samarbetet (kap. 5) och föreställningar om akademiskt skrivande 
(kap. 6) studerats. Analyser som presenteras i dessa kapitel baseras på skrift-
liga och muntliga texter från de undersökta praktikgemenskaperna. I följande 
kapitel studeras interaktionen mellan student och handledare i tre inspelade 
handledningssamtal från Språkverkstaden. 

I kapitel 5 synliggörs hur lärosätets organisation påverkar utformningen av 
det dagliga arbetet i Språkverkstaden, men också den lokala organisationens 
inflytande på innehåll och utformning av enskilda handledingssamtal är betyd-
ande. Här presenteras muntliga texter som länkar i kedjor av kontakter. Ljud-
inspelningar av handledningssamtal från Språkverkstaden har analyserats där 
varje samtal är ett tvåpartsamtal mellan en student (med annat modersmål än 
svenska) och en handledare (med svenska som modersmål). Handlednings-
samtal 1 behandlar sammandraget medan handledningssamtal 2 och 3 behand-
lar pm-texter. Avhandlingens tredje huvudfrågeställning: ”På vilket sätt kan 
Språkverkstadens handledningssamtal utgöra en plattform för lärande och 
meningsskapande kring akademiska litteraciteter?” har här benats upp och 
specificerats i följande tre följande delfrågor:  
 

1. Hur orienterar sig deltagarna mot varandra? 
2. Hur kommer olika syn på litteracitet(er) till uttryck? 
3. Hur kan handledningssamtalen främja lärande? 

I syfte att få en ökad kunskap om Språkverkstadens handledningspraktiker 
belyser jag omständigheter både i och utanför handledningssamtalen. För att 
besvara de två första frågorna utgår jag från dialogism (Bachtin 1984, Lillis 
2001, Lillis 2003, Matusov 2009, Linell 2011) (se 2.3) och Academic 
Literacies (Lea & Street 1998, Gee 2015, Lillis 2001) (se 2.1). För att besvara 
den tredje frågan använder jag analysredskap hämtade från Wengers Social 
Learning Theory (1998, 2000) (se 2.2). Teori och centrala begrepp har tidigare 
tagits upp i kapitel 2 men här sammanfattar jag kort några centrala angrepps-
sätt och begrepp.  

För att synliggöra interaktionen och hur deltagarna orienterar sig mot var-
andra i samtalen använder jag Cumming & So (1996) sekvensindelning som i 
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regel består av tre steg: identifikation av problem, förhandling och lösning. 
Därtill använder jag begreppen dialogisk och monologisk orientering (se 
Matusov 2009:111–112). Andra begrepp som används är rekontextualisering, 
dvs. hur språkliga resurser kan tillföras ny mening genom en ny situation 
(Linell 2011:82), och delaktighet, dvs. hur deltagare kan förstå och utöva in-
flytande i olika kommunikativa sammanhang de ingår i (Rönn 2009:43). För 
att synliggöra olika perspektiv på litteraciteter använder jag mig av Lea & 
Streets (1998) modell där tre diskurser urskiljs. Slutligen används analys-
verktygen gränsöverskridare, gränsobjekt, inkräktare, deltagande och reifika-
tion, hämtade från Wenger (1998).  

Mitt syfte är att studera interaktionen i handledningssamtalen för att identi-
fiera eventuellt skiftande förutsättningar som kan skapas för lärande och men-
ingsskapande. Min avsikt är följaktligen inte att identifiera fel och brister i 
handlandet hos enskilda deltagare. Efter induktiv analys av de tre handled-
ningssamtalen har jag identifierat två övergripande tendenser:  
 

1. Hinder för studenters meningsskapande och lärande  
2. Möjligheter för studenters meningsskapande och lärande genom att 

handledaren: 
a. explicitgör och resonerar kring normer och konventioner, 
b. stärker studenten som skribent och L2-inlärare och 
c. stimulerar meningsskapande och delaktighet. 

Dessa tendenser åskådliggörs i tio kommunikativa projekt där de är särskilt 
framträdande. Tonvikt i kapitlet ligger på möjligheter för meningsskapande 
och lärande vilket går i linje med Academic Literacies där forskning inte en-
bart vill beskriva ett statiskt tillstånd utan också (försöka) belysa möjligheter 
till förändring och utveckling av utbildningskontexter (jfr Lillis & Scott 2007). 

Avsnitt från de tre inspelade samtalen presenteras nedan som kedjor av 
kontakter och länkarna i kedjan kan vara mer eller mindre synliga för olika 
deltagare. Kedjor av kontakter kan finnas mellan deltagare av samma slag 
(t.ex. mellan student → student) men också mellan olika deltagare (t.ex. 
mellan student → handledare eller student → lärare). En kedja består av ett 
antal sammankopplade länkar och varje länk kan potentiellt bidra till lärande.  

7.1 Hinder för studenters meningsskapande och 
lärande 
I det första avsnittet presenteras aktiviteter som kan tolkas som hinder för 
lärande med utdrag från handledningssamtal 1.  

Studenten i handledningssamtal 1 är cirka 20 år och har fått behörighet till 
utbildningen genom utländskt gymnasium och genom en behörighetsgivande 
kurs i svenska. Studenten kommunicerar under delkursen Läkemedelsprin-
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ciper med tre av Språkverkstadens handledare. Den första handledarkontakten 
studenten har är via den digitala skriftliga återkoppling som studenten får på 
sitt sammandrag via lärplattformen. Andra och tredje handledarkontakterna är 
fysiska handledningssamtal, dels med fokus på pm, dels med fokus på sam-
mandrag. Studenten har på eget initiativ kontaktat Språkverkstaden för att 
först få hjälp med sitt pm och därefter sitt sammandrag, och hen lämnar in 
båda texterna två gånger innan de blir godkända.  

Inledningsvis i det inspelade samtalet framgår att studenten är missnöjd 
med tidigare handledning i Språkverkstaden där pm-texten behandlats. Åter-
koppling och bearbetning av pm-texten leder visserligen till att texten blir god-
känd, men studenten klargör under handledningssamtalet att läraren (från 
utbildningen) inte är nöjd med revideringen. Under handledningssamtal 1 be-
handlas sammandraget och studenten träffar vid detta tillfälle en annan hand-
ledare än vid tidigare handledning om pm:et.  

Den första kedjan av kontakter behandlar ett återkommande tema i mater-
ialet: hur delkursens och Språkverkstadens skilda förhållningssätt till fack-
termer och målgrupp kan bli svårhanterligt för studenter. Kedjan presenteras 
inledningsvis med ett kort avsnitt från kursmaterialet Att skriva en veten-
skaplig text (utdrag 39) för att belysa den skriftliga formulering studenterna 
får i instruktionen tillhandhållen av utbildningen. Därefter presenteras det 
första sammandraget studenten laddat upp på lärplattformen tillsammans med 
den återkoppling som studenten fått av Språkverkstadens handledare (se ut-
drag 40). Efter detta följer en grovtranskription från handledningssamtalet där 
sammandraget diskuteras av student och handledare (Fall 1), vilket följs av 
några utdrag från studenternas kursutvärderingar (utdrag 41). Slutligen ana-
lyseras kedjan med hjälp av tidigare nämnda analysverktyg. 

I kursmaterialet Att skriva en vetenskaplig text står följande att läsa:  

Utdrag 39 
men tänk på att uppsatsen riktar sig till dina kurskamrater, dvs. studenter med 
ungefär samma grundutbildning men utan de specialistkunskaper ditt arbete 
gett dig. Du måste skriva så att de förstår. Dvs. ta med mer bakgrund än i ett 
pek inom ditt ämne och förklara alla facktermer och förkortningar som inte är 
kända från er gemensamma grundutbildning.  
(Att skriva en vetenskaplig text s. 3) 

Av kursmaterialet i utdrag 39 framgår dels att kurskamraterna är målgruppen 
för pm:et, dels att facktermer och förkortningar som inte är kända från den 
gemensamma grundutbildningen ska förklaras. 

Det första sammandraget studenten skriver och laddar upp på lärplatt-
formen blir inte godkänt (utdrag 40). Den återkoppling studenten får från 
Språkverkstadens handledare är dels i form av löptext placerad under samman- 
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draget, dels fem kommentarer inlagda i marginalen (med Words kommentar-
funktion).33 I löptexten omnämns både textens styrkor och svagheter. Starka 
sidor som lyfts fram är bland annat att texten har ett tydligt syfte och att det 
finns en beskrivning av vad studien kommit fram till. Svaga sidor som lyfts 
fram är att metodbeskrivning (litteraturstudie) saknas och att en tydligare 
redogörelse av tillvägagångssätt och resultat behövs. Dessutom skriver hand-
ledaren att studenten inte ska använda facktermer utan att förklara dem när-
mare. Återkopplingen i marginalen består av uppmaningar där handledaren 
råder studenten att göra ändringar som behandlar språkliga formuleringar 
(kommentar 1 och 2), syftningsproblematik (kommentar 4) och användningen 
av facktermer (kommentar 3 och 5). 

Som framgår av Sammandrag 1 med återkoppling (utdrag 40) ifrågasätter 
handledaren studentens användning av facktermer vid flera tillfällen i sin åter-
koppling. 

I det påföljande handledningssamtalet visar det sig att textens målgrupp 
och förklaring av facktermer är något studenten reflekterat över och hen har 
identifierat en diskrepans mellan delkursens anvisningar och Språkverkstad-
ens återkopplingspraktik. I följande utdrag yttrar sig studenten om de krav som 
Språkverkstadens handledare ställer på sammandraget gällande målgrupp och 
användning av facktermer.  

Innan vi kommer in i samtalet på rad 1, resonerar handledare och student 
om studentens skriv- och revideringsprocess både för pm och sammandrag. I 
fråga om pm lyfter studenten fram att läraren (från utbildningen) inte var 
riktigt nöjd med andra versionen av pm-texten, och när det gäller samman-
draget diskuteras i första hand när studenten har möjlighet att korrigera det 
diskuterade sammandraget. (S=student H=handledare) 

Fall 1: Dom blev lite arg  
1 S:  Men jag har pratat med mina kursare och dom blev lite jaa lite 
2  negativ mot Språkverkstaden. 
3 H:  Jaha. 
4 S:  För att när man fått den här återkopplingen från sin  
5  sammandrag där det står man ska förklara facktermer och sån. 
6 H: Ja. 
7 S:  Men då förstår man inte om man skulle göra det för 
8  sina kursare. 
9 H:  Nej. 
10 S:  Det är målgruppen. 
11 H: Ja. 
12 S: Och man är säker på att dom vet ehh vad det är för någonting,  
13  så dom blev lite arg ((skratt)). 

                                                      
33 Den skriftliga återkoppling på sammandraget som presenteras i utdrag 40 är skriven av en 
annan handledare än den som studenten träffar vid handledningstillfället. 
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14 H:  Dom blev arga. 
15 S: Jaa. 
16 S: Alltså, jaa men annars 
17 H:  Annars går det bra? 
18 S:  Ja. 
19 H:  Man ska nog inte bli arg, liksom. Det där med förklaring, att 
20  man ska förklara någonting, det finns det finns jätteenkla  
21  sätt att förklara på. Man kan förklara med ett enda litet ord.  
22 S:  Jo. 
23 H:  Analgetisk har många skrivit. 
24 S:  Smärtstillande. 
25 H: [Titta! 
26 S: [Ja 
27 H: Det finns till och med ett ord som, eeh smärtstillande  
28  analgetika kan man skriva då, eller som lindrar smärta.  
29  Det finns jätteenkla medel att förklara på därför med 
30  sammandraget om någon har skrivit så här: förklara  
31  facktermen. Då kan man tänka så här att jag, men jag har  
32  så kort om ord, och jag vill inte förklara det eftersom 
33 S: [Alltså.  
34 H: [det är inom farmakologi. 
35 S: Ja men det var liksom till exempel, ordet kolon,  
36  latinskt term, latinskt ord för tjocktarmen. 
37 H: Ja. 
38 S: Alltså man vet att alla kursare vet vad kolon är också 
39  känns det lite tråkigt att skriva i bakom tjocktarmen. 
40 H:  Ja, en del sätter svenska ord inom parentes eller någonting. 
41 S: Mm. 
42 H:  Ibland kan det vara om det är många ord som kommer tätt  
43  inpå varandra att det liksom kan blir svårläst som  
44  sammandrag överhuvudtaget. 
45 S:  Ja, men nu vet vi ((skratt)) i alla fall. 
46 H:  Det där kommer bli ett bra sammandrag om du 
47  tänker på det där. 
48 S:  Mm, okej, bra. 

Inledningsvis tar studenten initiativ och upplyser handledaren att kurskamrat-
erna uttrycker en negativ attityd mot Språkverkstadens handledare eftersom 
de i sin återkoppling på sammandragen efterfrågar förklaring av facktermer 
(5). Kurskamraterna framställs av studenten som arga (13). När studenten 
säger ”dom blev lite arg” (13) korrigerar handledaren till ”dom blev arga” 
(14). Handledaren svarar studenten att man inte ska bli arg eftersom det finns 
enkla medel att förklara på (19–21). Handledaren ger också ett exempel på ett 
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ord som studenterna använt i sina texter, analgetisk, och hur det enkelt kan 
förklaras med ’smärtstillande analgetika’ eller ’som lindrar smärta’ (27–28). 
På rad 31–32 framför handledaren att studenterna kanske inte vill förklara 
eftersom de har ”kort om ord” (32) eller att ”det är inom farmakologi” (34). 
Studenten avbryter och kontrar med ett annat exempel, ordet kolon, (38–39) 
och låter förstå att alla kursare vet vad kolon är, vilket hen menar gör att det 
känns tråkigt att skriva tjocktarmen (39). Handledaren meddelar att det 
svenska ordet kan skrivas inom parentes (40) och gör gällande att samman-
draget kan bli svårt att läsa om det kommer många ord alldeles intill varandra 
(43). Studenten intygar att de nu vet och skrattar ensam (45). Slutligen för-
säkrar handledaren att det kommer bli ett bra sammandrag om studenten tänk-
er på det (47–48) varpå studenten säger ”okej” (49). 

Vad som behöver göras tolkas olika av handledare och student och 
studenten gör motstånd i sitt första initiativ. Studenten vet vad som är allmänt 
känt bland de andra studenterna, exempelvis begreppet kolon, medan hand-
ledaren har en mer generisk hållning till farmaceutisk terminologi. Därmed 
uppstår en spänning mellan handledare och student som också kan kopplas till 
andra länkar i kedjan av kontakter. För studentens del rekontextualiseras vad 
som står i instruktionen eller uppmärksammas i undervisning medan det för 
handledarens del handlar om att rekontextualisera allmänna klarspråksprin-
ciper, utanför akademin. I en studie av Nyroos (2012) åskådliggörs hur en lär-
are betonar användningen av korrekta termer för studenter. I språkverkstads-
praktiken blir rollerna ombytta och studenten axlar uppgiften att bidra med 
ämnesperspektiv eftersom handledaren saknar det. Men handledaren har fort-
farande institutionell makt och fortsätter försvara Språkverkstadens hållning. 
 I början av utdraget lyfter studenten fram att frågan om målgrupp dis-
kuterats med kurskamrater. Det gör att spörsmålet med svårighet kan tolkas 
som ett individuellt problem utan snarare något som reflekterar en spänning 
mellan utbildningspraktikgemenskapen och Språkverkstaden. Detta stöds 
också av det faktum att flera studenter lyfter fram förklaring av termer som ett 
bekymmer i kursutvärderingen, vilket kan illustreras med följande två belägg 
från senare led i kedjan:  

Utdrag 41 
– kommentarer till sammandraget kändes ibland inte lämpligt, när man skulle 

förklara facktermer som målgruppen, kursare, redan kan  
  (Kursutvärdering ht 2011) 

– Det kändes som om språkverkstans rättning till viss del gick emot instruk-
tionen. Ex: Trots att vår målgrupp är våra kursare och vi ska använda ord 
och uttryck vi alla lärt oss, tycker SV att dessa ord behöver förklaring.  

 (Kursutvärdering ht 2011) 

Studentens och handledarens yttranden kan grunda sig i olika praktikgemen-
skaper och/eller så har student och handledare olika föreställningar om utbild-
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ningspraktikgemenskapen. Studentens formulering – att förklaring av fack-
termer inte behövs eftersom kurskamraterna är målgruppen – rekontextual-
iserar det kursmaterial som tillhandahållits av utbildningen. Handledarens 
formulering – att förklaring av facktermer behövs annars blir texten svår att 
förstå – är istället mer abstrakt och textobunden och går i linje med en allmän 
läsbarhetsnorm eller klarspråksnorm. Studenten gör motstånd mot Språkverk-
stadens återkoppling på sammandraget genom påståendet (rad 39) vilket kan 
vara ett försök att påverka det institutionella sammanhang hen ingår i. Hand-
ledaren erbjuder inte någon diskussion eller omförhandling vilket leder till att 
studentens handlingsposition försvagas.  

När det gäller studentens och handledarens delaktighet i det kommunika-
tiva projektet kan man konstatera att studenten och handledaren inte riktigt 
enas. Den organisatoriska omständigheten, att Språkverkstaden bedömer sam-
mandraget, kan vara orsaken till att studenten säger ”okej” (49) men det be-
höver inte betyda att hen håller med. Deltagarna har skilda positioner där 
handledaren beskriver hur en förklaring kan göras medan studenten vill ha 
svar på och diskuterar varför förklaringar ska göras. Den institutionella repre-
sentanten har möjlighet att se till att de närmar sig varandra men handledaren 
plockar inte upp och bemöter den kritik studenten kommer med. 

Studentens delaktighet framgår genom att hen fortsätter genom nästan hela 
projektet att ifrågasätta Språkverkstadens rekommenderade användning av 
facktermer. Studenten positionerar sig genom att visa att hen kan sin del av 
verksamheten, dvs. ämnesperspektivet (24, 35–36). Studenten åberopar också 
sina kurskamrater för att stödja sitt resonemang (1–2) och stödjer sig även 
indirekt på utbildningens praktikgemenskap och instruktion (10). Det framstår 
som om studenten försöker greppa det sammanhang hen ingår i men hen 
lyckas inte få något gehör.  

Handledarens delaktighet är tudelad. Å ena sidan ger handledaren intryck 
av att förstå det sammanhang hen ingår i igenom att ge studenten relativt klara 
besked om hur förklaringar ska formuleras och handledaren har också in-
flytande genom att studenten lyssnar och delvis samtycker. Å andra sidan före-
faller handledaren inte ta till sig studentens perspektiv eller utbildningens in-
struktion vid handledningstillfället. Dessa aspekter är motsägelsefulla och gör 
att handledarens förståelse av situationen är svårbedömd.  

Det kommunikativa projektet har komponenter som gör att det liknar en 
förhandling genom att både student och handledare framför sina synpunkter, 
men de förefaller orientera sig mot olika mål. Studenten orienterar sig mot 
delkursen och dess instruktioner och argumenterar för sin sak genom att på-
peka att målgruppen är kurskamraterna och hen, liksom de andra studenterna, 
anser att välkända termer inte behöver förklaras. Handledaren orienterar sig 
istället mot mer generell klarspråksnorm och menar att det finns enkla sätt att 
förklara termer på och att texten kan blir svårläst om man inte gör det. Detta 
leder till något av ett kommunikativt dilemma. Det kan tolkas som två paral-
lella monologer eller en dialog där deltagarna inte möts. Studenten orienterar 
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sig mot kontexten och tycks uppleva kraven som otydliga eftersom det finns 
olika konventioner på kursen och i Språkverkstaden. Handledaren orienterar 
sig istället mot texten och har den bestämda uppfattningen att facktermer be-
höver förklaras och fokuserar på hur de, rent skrivtekniskt, ska skrivas. Varken 
handledare eller student skapar något utrymme för att de tillsammans ska ut-
forska otydligheter eller brist på överensstämmelse, vilket resulterar i att stud-
entens påpekande inte bemöts. Den lösning handledaren presenterar och som 
tycks accepteras av studenten blir helt enkelt att studenten förväntas följa 
handledarens anvisning. Fall 1 avslutas med att studenten verbalt accepterar 
situationen genom ett jakande svar och det tolkningsföreträde läraren tar sig. 
Ett återkommande tema i forskning om akademiskt skrivande är att studenter 
kan känna en osäkerhet om vad som krävs. Lillis & Turner skriver: 

Whilst the student writers knew that they were expected to write within partic-
ular configuration and convention, they were constantly struggling to find out 
what these conventions were. (Lillis & Turner 2001:58) 

Här kan det också vara viktigt att fästa uppmärksamhet vid att textbegrepp och 
normer inte är enhetliga utan har olika innebörd i olika kontexter. Detta stöds 
av Lillis & Turner (2001:61) som menar att konventioner är situerade på flera 
olika sätt i förhållande till ämneskunskap (disciplinary knowledge), institu-
tionella praktiker (departmental practices) och enskilda handledares förvänt-
ningar. I den aktuella fördjupningsuppgiften förväntas studenten endast för-
klara facktermer som kurskamraterna från den gemensamma utbildningen inte 
känner till. För att kunna avgöra vilka facktermer som behöver förklaras krävs 
därför kunskap om delkursens ämnesinnehåll, men denna omständighet upp-
märksammas inte av handledaren. Handledaren arbetar istället utifrån före-
ställningen att språket är självklart, vilket kan knytas till färdighetsdiskursens 
institutionella förgivettagande (jfr 4.3.3), och som en följd därav kan stud-
entens förståelse och handlingsposition försvagas. Handledaren utgår i första 
hand från en monologisk orientering med fokus på text, konkreta förslag på 
formuleringar och sig själv och sina egna referensramar som viktigaste resurs. 
Ett stöd för detta är att handledaren rättar studentens kongruensböjning på rad 
14. Att rätta fel som inte påverkar förståelse görs vanligen inte utanför klass-
rumssituationer enligt Lightbown & Spada (2006:32). Även om ett handled-
ningssamtal är en undervisningssituation bidrar korrigering nog inte till att 
upprätthålla god social miljö. Därutöver kan rättelsen få konsekvenser för 
studentens förtroende för handledaren, vilket eventuellt kan påverka lärandet. 
Den kunskapssyn som återspeglas i handledarens praktik visar dels att hen 
menar sig ha ett visst tolkningsföreträde, dels att hen stöder synen att kunskap 
kan överföras från en person till en annan.  

Det kommunikativa projektet uppvisar drag som kan kopplas till färdig-
hetsdiskursen. Handledaren ger inte studenten (eller sig själv) tillfälle att för-
stå sammanhanget de ingår i och studenten ges inte inflytande över sin del. 
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Studenten orienterar sig här istället mot kontexten och uppmärksammar dis-
krepans mellan delkursens instruktioner och Språkverkstadens praktiker, 
vilket gör att studenten istället rör sig utanför en färdighetsdiskurs. Studenten 
förefaller ha en mer dialogisk orientering vilket kommer till uttryck bland 
annat genom hens genuina intresse av att få reda på varför de akademiska 
konventionerna skiljer sig från varandra.  

Det finns också andra inslag av dialogisk orientering i fall 1 vilket synlig-
görs på rad 23 till 33. När handledaren nämner att många har skrivit ”analg-
etisk” (23) svarar studenten med ”smärtstillande” (24). Här tolkar jag student-
ens yttrande som ett slags demonstrerande av ämneskunskap genom att hen 
förklarar ordets betydelse. När handledaren därefter utropar ”Titta!” (25) har 
hen hörsammat studentens klargörande av ordet vilket studenten också backar 
upp på rad 26. Därefter (27–28) spinner handledaren vidare och använder sig 
av studentens vardagliga språkbruk smärtstillande och gör om det till 
fackspråkligt språkbruk med vardaglig förklaring – ”smärtstillande analg-
etika” (27–28). Raderna 31–32 och 34 antyder att handledaren i viss mån 
reflekterar kring förklaringen av facktermer, som studenten inledningsvis 
frågade om, och uppmärksammar att det kan bero på att skribenten har kort 
om ord (32) eller en motvilja att förklara eftersom det är inom ämnet farma-
kologi (rad 32, 34). Dessa begrundanden vidareutvecklas inte eftersom stud-
enten tar vid (35).  

Att studenten utmanar och ifrågasätter språkverkstadspraktiken visar inte 
bara en strävan efter dialogisk orientering, utan det ligger nära till hands att 
tolka det som att studenten aspirerar på och vill känna sig delaktig och ingå i 
utbildningspraktikgemenskapen. Ett sätt att ingå i praktikgemenskapen är att 
använda den repertoar som etablerade deltagare förfogar över (jfr Wenger 
1998:82). Språkverkstadens handledare fungerar inte som gränsöverskridare i 
detta kommunikativa projekt, och det beror troligen inte i första hand på hand-
ledarens monologiska orientering eller färdighetsdiskurs. Det kan istället vara 
en följd av andra organisatoriska omständigheter som handledningssamtalet 
ingår i och det kan kopplas till den kommunikativa situationen där uppgiften 
utformades. Studentuppgiften är som tidigare nämnts tudelad och består av ett 
pm och ett sammandrag. Lärarna från utbildningen läser, återkopplar och be-
dömer pm:et medan Språkverkstadens handledare läser, återkopplar, och 
bedömer sammandraget. Språkverkstadens uppgift att bedöma sammandragen 
är här angeläget att belysa, dels eftersom den går emot Språkverkstadens före-
skrivna praxis att inte examinera texter (webbsidan), dels eftersom Språkverk-
stadens uppgift att bedöma texter stör den grundläggande symmetrin och gör 
att studenterna måste förhålla sig till både delkursens och Språkverkstadens 
krav på akademiska normer och skrivkonventioner. 

Eftersom språkverkstadens handledare förväntas vara gränsöverskridare 
kan uppgiftens utformning i detta fall inverka menligt vid utförandet av arbets-
uppgiften. Wenger skriver att gränsöverskridares styrka ligger i att vara var- 
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ken deltagare eller icke-deltagare (1998:110) och här framkommer att båda de 
förhållningssätt som gränsöverskridare rekommenderas undvika förekommer. 
För det första blir handledare, involverade i det skrivpedagogiska samarbetet, 
indragna i utbildningens praktikgemenskap (som deltagare) genom att de har 
i uppdrag att bedöma text trots att de saknar ämneskompetens och kompetens 
om praktikgemenskapens skrivande. För det andra, och mer specifikt för hand-
ledaren i det här fallet, är att hen blir tolkad som inkräktare (jfr Wengers in-
truder 1998:110) av studenten i handledningssamtalet men också genom stud-
enternas utvärderingar.  

En förklaring till handledarens monologiska angreppssätt kan vara hens 
uppgift att bedöma sammandraget eftersom hen då förväntas kunna tala om 
för studenten hur texten ska utformas. I och med att Språkverkstadens hand-
ledare bedömer sammandraget kan de uppleva att de också ska ha en klar bild 
av hur sammandraget ska utformas och kunna tala om för studenter hur det 
ska skrivas för att få texten godkänd (jfr Matusov 2009:4).  

Studenter förväntas lära sig att använda det språkliga redskapet förklaring 
och/eller definition på olika sätt i pm-texten och i sammandraget. För att bli 
en del av utbildningens praktikgemenskap behöver studenten lära sig att för-
hålla sig till utbildningens konventioner. I fall 1 blir det tydligt att Språkverk-
stadens handledare kräver en annan konvention än utbildningen, vilket leder 
till studenten måste förhålla sig till två olika förhållningssätt parallellt. Detta 
kunde eventuellt ha förhindrats genom att handledaren tagit del av utbild-
ningens reifikationer (instruktioner) och/eller genom att lyssna på studenten 
och använde hen som en resurs. Studenten signalerar också att hen inte är 
intresserad eller motiverad att använda Språkverkstadens konventioner. Hen 
gör ett tydligt motstånd vilket jag tolkar som att hen orienterar sig mot utbild-
ningspraktikgemenskapen snarare än Språkverkstaden.  

7.2 Möjligheter för studenters meningsskapande och 
lärande 
I förra avsnittet åskådliggjordes hur motstridiga förhållningssätt i Språkverk-
stadens handledningssamtal kan utgöra hinder för lärande. I följande avsnitt 
presenteras nio olika fall som visar hur Språkverkstadens handledare utformar 
möjligheter för meningsskapande och lärande och fungerar som gränsöver-
skridare genom att: 
  

a. explicitgöra och resonera kring akademiska normer och skrivkonven-
tioner (fall 2, 3, 4) 

b. stärka studenten som skribent och andraspråksinlärare (fall 5, 6, 7, 8) 
c. stimulera meningsskapande och delaktighet (fall 9, 10). 
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7.2.1 Explicitgöra och resonera kring akademiska normer 
och skrivkonventioner 
I handledningssamtalen finns ett flertal belägg för hur handledare från Språk-
verkstaden lyfter fram och resonerar kring akademiska normer och skriv-
konventioner tillsammans med studenter. Nedan ges tre belägg på hur Språk-
verkstadens handledare åstadkommer detta.  

Samtliga tre fall i 7.2.1 är hämtade från vägledningsfasen i handlednings-
samtal 2. Studenten i samtalet är cirka 20 år gammal och har tidigare läst 
naturvetenskapligt program på gymnasiet. Det tycks vara så att studenten på 
egen hand kontaktat Språkverkstaden för att få hjälp med sin pm-text som hen 
inte blev godkänd på vid första inlämningen. Studenten laddar endast upp sin 
pm-text på lärplattformen och skickar aldrig in något sammandrag. Av upp-
gifter tillhandahållna senare från utbildningen visar det sig att studenten slut-
ade på utbildningen under första läsåret. Fall 2 handlar om hur handledaren 
påkallar användning av vetenskaplig terminologi för studenten. Likheter mel-
lan fall 3 och 4 är att båda visar hur handledaren uppmärksammar skriftliga 
återkopplingspraktiker som kan vara svåra för nybörjarstudenter att komma 
underfund med på egen hand. Skillnaden mellan dem är att fall 3 saknar 
återkoppling från läraren medan det i fall 4 finns återkoppling från läraren, 
som förefaller vara svårtolkad för studenten.  

Fall 2 visar hur handledaren verkar för att studenten ska använda veten-
skaplig terminologi. Handledningssamtalet som helhet behandlar, som tid-
igare nämnts, studentens pm, men eftersom det framkommer under samtalet 
att studenten inte skrivit sitt sammandrag ger handledaren successivt förslag 
under samtalet på hur sammandraget kan utformas genom att (åter)använda 
formuleringar från pm-texten. Alldeles innan vi kommer in i samtalet har 
handledaren tydliggjort att sammandraget måste ha ett syfte och på rad 102 
fortsätter handledaren på samma tema och konstaterar att sammandraget be-
höver en metod. (S=student H=handledare) 

Fall 2: Du har gjort en litteraturstudie 
102 H: Och sen måste du också i sammandraget eeh  
103   ha en metod. 
104 S:  Mm. 
105 H:  Det låter ju väldigt komplicerat eeh och det är alltså hur  
106  du har gjort för att lära dig mer om ditt syfte. 
107 S:  Mm 
108 H:  Och det du har gjort, hur har du gjort? 
109 S:  Eehh jaha, som jag har gjort ((skratt)) jag har samlat 
110  fakta från böcker. 
111 H: [Exakt. 
112 S:  [Och sen från internet dom hemsidor som dom har  
113  förslagit och böcker. 
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114 H:  Mm. 
115 S:  Jaa som det är lite mer specifikt sån. 
116 H:  Ja.    
117 S: Sen och sen ja jag vet inte men jag har slagit upp  
118  som jag inte förstått. 
119 H:  Mm. 
120 S:  Ord och sen typ utvecklat mig från det lite så här.  
121 H:  Ja, och det är exakt det du har gjort och det som du  
122  har gjort då kallar man med mer vetenskapligt för att du 
123  har gjort en litteraturstudie. 
124 S:  Ja, okej ((skratt)). 
125 H: Ehh så det ska också finnas med i det här sammandraget. 
126 S:  Okej mm. 
127 H:  Så att du redogör för syfte och att du inte skriver att du 
128  har slagit upp i böcker.  
129 S: Nej nej. 
130 H:  Och utan att du skriver att du genomfört en litteraturstudie. 
131 S: Okej. 

Handledaren framför att sammandraget måste ha en metod (102) och klargör 
vad metod innebär: ”det är alltså hur du har gjort för att lära dig mer om ditt 
syfte” (105–106), varpå studenten svarar ”mm” (107) och handledaren ställer 
en öppen fråga och undrar hur studenten har gjort (108). Då skrattar studenten 
och talar om att hen ”samlat fakta från böcker” (109–100) och internet (112–
113). Dessutom har studenten slagit upp sådant hen inte förstått (117–118) 
och utvecklat sig (120). Handledaren bekräftar studentens arbetssätt på rad 
121 och klargör att det hen gjort mer vetenskapligt benämns ”litteraturstudie” 
(122–123) och upprepar att metoden också ska finnas med i sammandraget 
(125). På rad 127 tydliggör handledaren att studenten inte ska skriva att hen 
slagit upp i böcker varpå studenten accepterar rådet genom att uppgradera sin 
tidigare respons ”Mm” till ett ”Okey”. 

Inledningsvis identifierar handledaren att studenten bör redogöra för 
metoden i sitt sammandrag vilket rekontextualiserar en allmänt utbredd norm 
inom akademin. Förhandlingen i projektet styrs i stor utsträckning av hand-
ledaren själv som talar om för studenten att det ska finnas en metod (102–103, 
125) men samtidigt inkluderas studenten genom att handledaren frågar hur 
hen har gjort (108). Handledaren ger också studenten en konkret lösning och 
talar om hur studenten ska skriva (130).  

Projektet kan delvis kopplas till en monologisk orientering genom att hand-
ledaren påpekar att det ska finnas en metod och säger hur den ska benämnas. 
Att det ska finnas en metod tydliggörs på första raden när handledaren an-
vänder verbet måste (102). Handledaren är också bestämd gällande studentens 
formulering och redogör för vad studenten ska skriva och inte skriva, vilket 
skapar föga utrymme för förhandling.  
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Samtidigt har projektet dialogisk orientering genom att handledaren in-
kluderar studenten när hen ombeds redogöra för vad hen gjort. Ur studentens 
perspektiv blir det tydligt hur monologisk och dialogisk orientering samspelar 
i projektet. Studenten får information om att en metod fordras (monologiskt) 
och därefter uppmuntras studenten vara aktiv och redogöra för processen att 
lära sig mer om sitt syfte, vilket handledaren bekräftar bl.a. genom att lyssna 
ganska länge (109–120) (dialogiskt). Det leder omedelbart till en omformu-
lering där handledaren abstraherar termen litteraturstudie (121–122). Stud-
enten får genom denna nya information möjlighet att koppla ihop sitt hand-
lande med den akademiska termen litteraturstudie (123) (dialogiskt). Till-
vägagångssättet kan också vara ett exempel på stöttning där studenten med 
hjälp av handledaren kan uppnå mer förståelse än hen kan på egen hand (jfr 
Gibbons 2006:176). Studenten formulerar sig först med egna ord men med 
hjälp av handledarens stöd förpackas sedan yttrandet på ett sätt som fordras 
inom akademin (jfr Bizell 1992). 

Studenten blir delaktig genom att hen tillåts förstå det sammanhang hen 
ingår i och hen får inflytande genom att få tillgång till gängse terminologi. 
Handledaren är delaktig genom att hen orienterar sig mot sin institutionella 
roll vilket kommer till uttryck genom att hen ger studenten tydliga direktiv 
kring pm:ets och sammandragets utformning och dessutom får handledaren 
inflytande genom att studenten lyssnar och samtycker. 

Utdraget kan kopplas till färdighetsdiskursen genom att handledaren har 
fokus på text och använder sig själv som resurs. Det kan också kopplas till 
socialiseringsdiskurs på så vis att handledaren fokuserar på att studenten ska 
kunna skriva en ändamålsenlig text anpassad efter mottagare och situation. 
AL-diskursen kommer till uttryck genom att kunskap om terminologi gör det 
möjligt för studenten att engagera sig i, producera och tala om texter på ett sätt 
som värderas inom akademin och kan bidra till studentens delaktighet. 

Handledaren blir här en gränsöverskridare genom att bidra med informa-
tion om generell akademisk praxis, vad som behöver ingå i ett sammandrag, 
och hur det ska formuleras.  

I fall 3 inkluderas två steg i en kedja, där det första steget är lärarens skrift-
liga återkoppling och det andra steget är handledningsinteraktionen. I hand-
ledningssamtalet behandlas textens syftesformulering, och i samband med 
diskussionen kring den synliggörs en vanligt förekommande praktik inom 
akademin, närmare bestämt att lärare avstår från att ge återkoppling på (de 
delar av) texten som fungerar och istället ger återkoppling på de delar som inte 
fungerar (jfr Hoel 2010:156–57). Precis innan vi kommer in i samtalet har 
handledaren kort sammanfattat för studenten att sammandraget bör innehålla 
syfte, metod och resultat. Vi kommer in i handledningssamtalet när studenten 
uttrycker en osäkerhet rörande den syftesformulering hen skrivit. Hen är 
osäker huruvida den är lämplig, vilket också förstärks av det faktum att läraren 
(från utbildningen) inte kommenterat syftet. (S=student H=handledare) 
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Fall 3: Han har ju faktiskt inte sagt nej till ditt syfte 
148 S:  Vad heter det, vad skulle jag säga. Men eftersom det här är  
149   [delkursens namn]. 
150 H.  Ja. 
151 S:  Så jag vet inte riktigt, passar mitt syfte till det? För  
152   det ska handla mer om behandling och jag vet att jag  
153   ska typ skriva lite om substanserna 
154 H:  Ja. 
155 S: Och så där och sen ha en molekylformel. 
156 H:  Ja, har du 
157 S:  Jag har tänkt på det liksom. 
158 H:  Jag förstår, har du diskuterat ditt syfte med [NN] någonting? 
159 S:  Nej, som du ser här har han inte rättat typ allt, bara en del. 
160 H:  Ja, men han har ju sett faktiskt och han har läst ditt syfte här. 
161 S:  Mm. 
162 H: Eeh, men han säger ju inte att du inte kan använda det. 
163 S:  Jaha, okej. 
164 H:  Han säger bara att eeeh att du ska också, eller det 
165   här är ju din text, men läkemedel som lindrar förebygger 
166    och botar sjukdomen, det är ju också en del av ditt syfte. 
167 S:  Jaha, okej ja. 
168 H:  Och därför tycker han att det är okej, så hela det här  
169   är faktiskt syfte. 
170 S:  Okej. 
   [17 sekunder uteslutet] 
175 H:  […] och han har ju faktisk inte sagt nej till ditt syfte. 
176 S:  Mm, okej  
177 H:  Och det betyder ju att 
178 S:  [Fortsätta. 
179 H:  [att det borde vara okej, är du osäker eeh även senare  
180    så tycker jag att du ska skriva ett mejl till honom 
181   och fråga. För det är alltid jobbigt att sitta och skriva 
182    på något som man är osäker på om det är okej eller inte.  
183 S:  Ja, joo. 

Studenten hänvisar först till kursens namn (148–149) och uttrycker en osäker-
het om syftet lämpar sig (151) eftersom texten (enligt instruktionen) borde ha 
mer fokus på behandling (152), substanser (153), och dessutom ska en 
molekylformel inkluderas (155). Handledaren utrycker förståelse och frågar 
om syftet diskuterats med läraren (158), vilket studenten inte gjort (159). 
Därefter påpekar studenten att läraren inte rättat hela texten (159) men då 
framhåller handledaren att läraren har både sett och läst textens syfte (160) 
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och”han säger ju inte att du inte kan använda det” (162), varpå studenten be-
kräftar ”Jaha, okej” (163). Handledaren stödjer sig också på läraren återkopp-
ling när hen efterlyser att en formulering ska läggas till i syftet (164–166). 
Därefter återkommer handledaren en tredje gång till att textens syfte fungerar 
(175). Slutligen garderar sig handledaren och uppmanar studenten att kontakta 
läraren om hen fortsätter att känna sig osäker (181–182).  

Studenten identifierar ett problem och uttrycker osäkerhet om textens syfte 
fungerar och uppfattningen stärks av att läraren inte ”rättat” (159) syftet. I ett 
försök att förhandla fram en lösning väljer handledaren att först fråga huruvida 
studenten diskuterat syftet med läraren, som kan ses som en tyst deltagare. 
Genom detta förfarande indikerar handledaren att i fråga om syftesformu-
lering utgör läraren från utbildningen och studenten de främsta resurserna. 
Eftersom det visar sig att student och lärare inte diskuterat syftet väljer hand-
ledaren istället att själv lösa problemet genom att försöka rekontextualisera 
lärarens tankegångar kring återkopplingen. Handledaren knyter fortlöpande 
an till läraren, den tysta deltagaren, och säger att han har sett och läst syftet 
och eftersom han inte sagt nej betyder det att syftet fungerar. Handledaren 
garderar sig lite grand i slutet av projektet och föreslår att studenten ska kon-
takta läraren om hen fortsätter att känna sig osäker.  

Fallet är, precis som tidigare fall, exempel på ett samspel mellan dialogisk 
och monologisk orientering. Dialogisk orientering kommer till uttryck genom 
de autentiska frågor som ställs av handledaren nämligen om syftesformulering 
diskuterats med läraren från utbildningen. Ett dialogiskt samspel kommer till 
uttryck genom att de olika deltagarnas kompetens tas tillvara. Handledaren 
och studenten utforskar texten tillsammans för att hitta en lösning. Hand-
ledaren utgår från studenten och läraren, den tysta deltagaren (158). Först när 
handledaren fått klart för sig att de inte diskuterat syfte träder handledaren in 
och erbjuder sig själv som resurs för meningsskapande, men samtidigt fort-
sätter handledaren kontinuerligt att hänvisa till läraren från utbildningen. 
Handledaren säger t.ex. ”han säger ju inte att du inte kan använda det” (162), 
och ”därför tycker han att det är okej” (168).  

Ett skribentfokus synliggörs såtillvida att handledaren uppmärksammar en 
för studenten okänd återkopplingspraktik, nämligen att utebliven återkoppling 
kan tolkas som att texten fungerar. Kännedom om detta kan vara något stud-
enten kan bära med sig och ha en långsiktig nytta av. Värt att notera är också 
att handledaren föreslår att studenten ska kontakta läraren om hen fortsätter 
att känna sig osäker, vilket implicerar att syftesformuleringen är något som 
läraren med ämneskompetens i första hand bör ha synpunkter på.  

AL-diskursen dominerar och synliggörs främst genom handledarens dia-
logiska förhållningssätt där lärare, student och handledaren tillsammans blir 
resurser men också genom att handledaren synliggör en implicit akademisk 
konvention, nämligen att om läraren har granskat ett textparti och inte gett 
kritik innebär det att texten fungerar.  
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Handledaren har en gränsöverskridande funktion, dels genom att hen har 
en konkret roll mellan lärare/ämne/student, dels genom att hens kunskap om 
generell akademisk praxis kan rekontextualiseras och introduceras för stud-
enten. Tillvägagångssättet kan jämföras med Wenger som skriver att gräns-
överskridande kan innefatta att en person introducerar komponenter från en 
praktik till en annan: ”cause learning by introducing into a practice elements 
of another” (1998:109). Handledarens uppmaning till studenten att kontakta 
läraren kan också var en form av positionering att hen inte är etablerad del-
tagare i utbildningspraktikgemenskapen och härigenom undviks rollen som 
inkräktare (jfr Wenger 1998:108–110).  

Medan fall 3 behandlar utebliven återkoppling från läraren handlar nästa 
kedja av kontakter istället om återkoppling från läraren som kan vara svår för 
studenten att tolka och åtgärda. I det följande presenteras en tidigare länk i 
kedjan, närmare bestämt den återkoppling studenten fått från läraren på 
utbildningen. Som framgår av utdrag 42 har läraren skrivit ”ORDVAL” med 
versaler efter ordet dessvärre i studenttexten och markerat texten med gult och 
grönt.  

Utdrag 42  

Allergifaktorer och ärftlighet  
Riskfaktorer som överviktig, rökning och kost har stor betydelse för att 
utveckla allergi. Enligt forskare i USA har astman ökat enormt bland över-
viktiga och dessvärre ORDVAL om de röker.  
(Pm-text med återkoppling från läraren) 

Textavsnittet i utdrag 42 om ordvalet dessvärre uppmärksammas av handled-
aren i handledningssamtalet. (S=student H=handledare) 

Fall 4: Dessvärre signalerar en reaktion 
1  H:  Och dessvärre varför tror du att han tycker att 
2  dessvärre inte är något bra ord?    
3 S:  Det är sån att man skriver i litteratur ((skratt)) mer så här 
4 H:  Ja, mm, ja det är lite för dramatiskt men också att 
  [60 sekunder utelämnat] 
5 H:  Och här är det faktiskt så att det här dessvärre  
6  signalerar ju en reaktion. 
7 S: Mm. 
8 H:  Att du tycker att det är någonting negativt. 
9 S:  Jaha. 
10 H:  Och i den här delen så får du inte tycka någonting. 
11 S:  Nej, nej jag får inte tycka någonting, 
12 H:  Nej, och det här dessvärre då tycker du något 
13 S:  ((skratt)) Ja. 
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Handledaren inleder med att fråga studenten varför läraren inte tycker att ordet 
dessvärre är ett bra ord (1–2) och studenten motiverar det med att ordet an-
vänds i litteratur (3). Handledaren instämmer och tillägger att ordet är för 
dramatiskt (4) när studenten kommer in på ett sidoprojekt vilket här är ute-
slutet. När sidoprojektet är avklarat återvänder handledaren till ordet dess-
värre. Nu talar handledaren om för studenten varför dessvärre inte är ett 
lämpligt ord att använda eftersom det ”signalerar ju en reaktion” (5–6) och att 
studenten inte får tycka någonting (10). Studenten instämmer (11) varpå hand-
ledaren upprepar att användningen av dessvärre visar att hen tycker någonting 
(12) och sedan skrattar studenten och håller med (13). 

Eftersom läraren i sin återkoppling på studentens pm endast skrivit 
”ORDVAL” förväntas studenten på egen hand förstå och lösa problemet med 
ordanvändningen. Handledaren tar upp lärarens återkoppling och indikerar 
därmed att den kanske inte är transparant för studenten. Därefter frågar hand-
ledaren studenten om ordet och studenten nämner då att det vanligen används 
i en annan genre, litteratur. Även om handledaren förefaller ha samma åsikt 
som studenten väljer hen att återkomma till och utveckla frågan efter ett kort 
sidoprojekt. Detta tyder på att handledaren inte tycker att ämnet är färdig-
behandlat och hen tillägger också att dessvärre uttrycker en reaktion, vilket 
ska undvikas i denna del av texten. 

 Handledaren har en dialogisk utgångpunkt såtillvida att hen inkluderar 
både student och lärare i projektets inledande fråga (1). Studenten involveras 
genom att dennes uppfattning om ordvalet önskas. Läraren, den tysta del-
tagaren, kopplas in (indirekt) eftersom projektet grundar sig på den åter-
koppling som läraren gett på pm-texten. Dessutom finns ett skribentfokus när 
läraren förklarar för studenten varför ordvalet inte är lämpligt att använda, 
vilket är något studenten kan ha nytta av långsiktigt i de texter som skrivs 
inom ramen för utbildningen. Projektet har också inslag av monologisk orien-
tering eftersom handledaren ger en konkret lösning, det vill säga att ordet 
dessvärre helt enkelt inte bör användas.  

 De handlingar som utförs uppvisar drag som beskrivs inom AL-diskursen, 
dels genom dialogisk orientering, dels genom att handledaren urskiljer ett 
potentiellt glapp mellan lärarens och studentens förståelse och förväntningar 
på återkopplingen (jfr Lea 2004, Lillis 2000). Att det kan finnas ett avstånd 
mellan lärare och studenter när det gäller akademiska skrivkonventioner be-
kräftas av Lillis: ”[…] conventions students are expected to write within are 
difficult to learn because they remain implicit in a pedagogic practice, rather 
than being explicitly taught” (2003:55). Handledaren påpekar också explicit 
den akademiska genrens krav på objektivitet genom att säga: ”du får inte tycka 
någonting” (10), vilket kan kopplas till socialiseringsdiskursen. Handledaren 
uppmärksammar att språkanvändningen har betydelse för hur texten kan kom-
ma att uppfattas.  

I fall 4 blir Språkverkstadens handledare gränsöverskridare, en brygga 
mellan student och lärare, när det gäller att medvetandegöra en akademisk 
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konvention som studenter förväntas förhålla sig till. Språkverkstadens hand-
ledare har kunskap om akademins allmänna konventioner som kan förmedlas 
till studenten. Handledaren skapar också utrymme för studentens delaktighet 
genom att uppmärksamma att det finns krav på objektivitet, vilket eventuellt 
kan bidra till att studenten får ökad förståelse av det sammanhang hen ingår i.  

7.2.2 Andraspråksutveckling och flerspråkighet som en 
resurs för lärande 
Handledningssamtal 2 och 3 blir i stora delar tillfälle för andraspråksinlärning, 
vilket i detta avsnitt belyses i fall 5 och 6. Förutom detta illustreras hur Språk-
verkstadens handledare kan relevantgöra studentens flerspråkiga repertoar, 
vilket belyses i fall 7 och 8.  

Samtliga projekt i 7.2.2 är hämtade från vägledningsfasen i handlednings-
samtal 3. Studenten är närmare 30 år gammal och har gått naturvetenskapligt 
program på svensk gymnasieskola. Både handledare från Språkverkstaden och 
lärare från utbildningen har föreslagit att studenten ska ta hjälp av Språk-
verkstaden. Av själva handledningssamtalet, men också av efterföljande sam-
tal med handledaren, framgår att studenten och handledaren träffats en gång 
tidigare för att diskutera pm-texten. Studenten har skrivit pm med ämnet 
smärta tre gånger utan att bli godkänd. Vid tredje inlämningen meddelas stud-
enten att plagieringsverktyget visat stora träffar ”som visar att du inte skrivit 
hela ditt arbete själv” (skriftlig återkoppling, lärare). Studenten ges då ett nytt 
ämne, diabetes, att skriva om. Av lärplattformen framgår att studenten vid 
tredje (dvs. sammanlagt sjätte) inlämningsförsöket blir godkänd på pm:et.  

Följande kedja inkluderar först ett utdrag från handledningssamtalet och 
därefter presenteras ett utdrag från intervju med en lärare från utbildningen. I 
fall 5 uppmärksammar handledaren ett tempusfel i texten. (S=student H= 
handledare) 

Fall 5: Är du inte nyfiken nu? 
1 H:  Nästa grej som jag har skrivit upp det är tempus, det vet du. 
2 S:  Tempus, jaha tid. 
3 H:  Ja precis, tid, för om du tittar på den här då. Du  
4  skriver: ((läser högt)) Jag var alltid nyfiken på smärta och 
5   vad orsaker är till den. 
6 S: Var? 
7 H:  Ja, men det går nog bra att skriva så. Men det blir konstigt, var,  
8  men är du inte det nu då? 
9 S: Va? 
10 H:  Du skriver jag var alltid nyfiken. 
11 S: Ja precis. 
12 H:  Jo, är du inte nyfiken nu? 
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13 S:  Jo jo. 
14 H:  Jo, hur ska du få fram att du fortfarande är nyfiken? 
15  S:  Eeeh, är. 
16 H:  Jag är alltid nyfiken. Det blir konstigt. 
17 S:  Jag kommer? 
18 H:  Nej, det finns ett annat sätt att göra det. När det har 
19  koppling till dåtid men är ändå fortfarande  
20  [är kvar i nutiden. 
21 S: [Precis, jag glömmer. 
22 H:  Jag hjälper dig. Jag har alltid varit.  
23 S:  Har alltid varit, ja. 
24 H:  [Eller hur?   
25 S:  [Ja, precis   
26 H: För då får du fram att du fortfarande är det. Det blir konstigt 
27  att du slutat intresserat dig när du gjort det här arbetet. 
28 S: Ja, precis. 
29 H:  Du säger ingen tid heller så det blir jättekonstigt att använda  
30  var. Och det blir mycket snyggare. För då har du har där som är  
31  presens och så har du är där som också är presens då blir  
32  det liksom snyggt i meningen också. 

Handledaren börjar med att specificera tempusanvändning som något som 
behöver tas upp (1) och därefter bekräftar studenten att hen vet vad tempus är 
(2). Handledaren citerar sedan meningen ”Jag var alltid nyfiken på smärta och 
vad orsaker är till den” (4–5). Studenten föreslår att meningens andra verb är 
ska bytas ut mot var (6), men handledaren låter då studenten förstå att men-
ingens andra verb inte är problemet (7) och återgår till problemet (7–8). Hand-
ledaren ger inte svaret utan provar en annan strategi för att uppmärksamma 
studenten på vad som är problematiskt. För att nå en potentiell lösning lämnar 
handledaren över till studenten att själv lösa tempusproblemet genom att ställa 
frågan ”är du inte det nu då” (8). Här ges studenten tillfälle att reflektera över 
tidsformer och hur de förhåller sig till varandra. Denna fråga utgör dock inte 
den resurs som läraren avsett, då studenten inte utvecklar något svar (9). Då 
upprepar handledaren vad som står i texten: ”jag var alltid nyfiken” (10), och 
studenten instämmer (11). Handledaren omformulerar då frågan: ”hur ska du 
få fram att du fortfarande är nyfiken” (14). Studenten ger först förslaget ”är” 
(15) vilket handledaren avfärdar med ”Det blir konstigt” (16) varpå studenten 
snabbt ger ett nytt förslag ”kommer” (17) vilket handledaren inte heller är nöjd 
med. Handledaren talar om att det finns ett annat sätt att lösa det på när dåtid 
och nutid kopplas ihop (18–19) och presenterar perfektformen ”jag har alltid 
varit” (22). Slutligen förklarar handledaren också varför lösningen lämpar sig 
i den aktuella texten: dels för att det är konstigt att sluta intressera sig när 
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arbetet är färdigt (26–27), dels att det blir snyggare i det aktuella textpartiet 
(31–32). 

Handledaren identifierar ett problem med en tempusform i studentens text. 
En dialogisk orientering kommer till uttryck genom att handledaren försöker 
inkludera studenten i problemlösningen genom att ställa frågor och ge led-
trådar, vilket båda är exempel på stöttning. Även mot slutet av projektet, där 
handledaren har ett skribentorienterat fokus och redogör varför den ursprung-
liga tempusanvändningen är avvikande, är dialogiskt i den bemärkelsen att 
den är formativ. En monologisk orientering kommer till uttryck genom de 
icke-autentiska frågor som handledaren ställer. Frågor där handledaren på för-
hand vet svaret finns på rad 12 där handledaren frågar ”är du inte nyfiken nu?” 
och på rad 14 när handledaren frågar ”hur ska du få fram att du fortfarande är 
nyfiken?” Samtidigt som dessa frågor kan karaktäriseras som icke-autentiska 
är de också stöttande, vilket visar att en analytisk polarisering av monologisk 
– dialogisk är problematisk (jfr 2.3). Dessutom strävar handledaren efter att 
en konkret ändring av tempusformen ska göras. Handledarens lösning, med 
ett korrekt svar, kan också karaktäriseras som monologiskt.  

Färdighetsdiskursen kommer till utryck genom att det handlar om textens 
yta och grammatik (Lea & Street 1998:159). Även AL-diskursen synliggörs 
eftersom handledaren uppmärksammar studentens särskilda behov som andra-
språksskribent. Handledaren korrigerar inte bara texten utan resonerar kring 
varför textens ursprungliga tempusanvändning avviker och hur den kan störa 
förståelsen. Även handledarens sätt att eftersträva dialog och försök att inklu-
dera studenten i samtalet visar på en kunskapssyn som inte är förknippad med 
färdighetsdiskursen.  

Projektet är exempel på hur Språkverkstadens handledare kan erbjuda re-
surser i form av kunskap som lärarna från utbildningen kanske inte alltid har. 
I intervjuer med lärare från utbildningen ger några också uttryck åt det faktum 
att de kan identifiera fel i studenternas texter men att de saknar ett metaspråk 
för att kunna hjälpa studenterna. En lärare uttrycker det så här:  

Utdrag 43 
Skulle vilja göra mer. I många fall känner jag att jag inte riktigt har språket 
vokabuläret för att uttrycka korrekt. Det är inte alltid jag vet vad jag ska säga. 
Jag märker att det inte hänger ihop och det är inte bra. Men jag kan inte det.  
(Intervju lärare) 

I projektet får handledaren en gränsöverskridande funktion genom att för-
medla kunskap om det svenska tempussystemets tillämpning till studenten 
som de etablerade deltagarna i utbildningspraktikgemenskapen (dvs. lärarna) 
kan sakna. Handledaren rekontextualiserar svenska språknormer genom att 
uppmärksamma tempusanvändningen.  
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I nästa fall uppmärksammas studentens andraspråksutveckling som en på-
gående process där handledaren framhäver vikten av att studenten ska försöka 
bortse från rädslan att göra fel. (S=student H=handledare) 

Fall 6: Du ska inte vara rädd att använda språket 
1 H: Det är väl bra att tänka så att du du ska inte vara rädd att  
2  använda språket. Nu har du kanske blivit rädd när jag sagt så  
3  många saker som du måste tänka på. 
4 S:  Nej, nej jag har inte blivit rädd. 
5 H:  Nej bra ((skratt)) för att för att du gör det är typiska fel som du    
6  gör liksom du gör samma fel kommer tillbaka och du märker 
7  ju att du kan rätta till och  
8 S:  Ja. 
9 H:  du kan ju rätta till dom, men du kanske behöver hjälp att se 
10  dom ibland eller det kommer så småningom. 
11 S:  Ja. 

Fall 6 inleds med att handledaren öppnar för en metaspråklig diskussion om 
studentens språkbruk och reaktionerna på handledarens kommentarer. Genom 
att lyfta fram möjlig rädsla för att göra fel öppnar handledaren för att hens 
kommentarer kan uppfattas som för kritiska och hämma studenten i text-
produktionen (1–3). Handledaren lyfter detta som ett möjligt scenario vilket 
studenten bemöter med: ”Nej, nej jag har inte blivit rädd” (4). Handledaren 
fortsätter genom att sätta in sin kritik i relation till andra studenter genom att 
påpeka för studenten att de fel som görs är ”typiska” (5) återkommande (6) 
och att studenten själv kan rätta till dem (7, 9). Handledaren konstaterar också 
att studenten ibland kan behöva hjälp att identifiera felen (9–10) men att på 
sikt kan studenten lösa dem själv (10) vilket studenten instämmer i (11). 

Till skillnad från tidigare projekt som presenteras i kapitlet finns i detta fall 
inte något konkret problem som ska lösas. Här blickar handledaren bakåt och 
är kritisk mot sin egen återkopplingspraktik, men samtidigt blickar hen framåt 
med önskemål om hur studenten förväntas förhålla sig till användningen av 
andraspråket. Handledaren uttrycker oro för att handledningen som helhet 
varit alltför monologiskt orienterad med fokus på olika aspekter som studenten 
ska tänka på. Projektet är samtidigt ett exempel på dialogisk orientering med 
ett långsiktigt skribentfokus där handledaren lyfter fram att korrigerings-
processen till en början genomförs tillsammans men senare kan studenten 
klara den på egen hand. Detta visar också att handledaren uppfattar studentens 
andraspråksutveckling som en pågående process vilket också är ett exempel 
på stöttning (Gibbons 2006:176).   

Att Språkverkstadens handledare hjälper andraspråksstudenter att identifi-
era språkliga avvikelser kan vara angeläget (jfr Matsuda & Cox 2009, Powers  
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1993). Handledaren ger uttryck för att återkopplingen kan hämma studentens 
språkanvändning (1–3) vilket kan förstås mot bakgrund av att andraspråks-
inlärare brukar beskrivas som risktagare eller icke-risktagare (jfr Lightbown 
& Spada 2006:61). Risktagare vågar uttrycka sig och använder ord, uttryck 
och konstruktioner som de (ännu) inte behärskar till fullo, medan icke-risk-
tagare undviker aspekter i språket de känner sig osäkra på. Att vara risktagare 
innebär dels att andraspråkanvändare inte begränsas i sin kommunikation, dels 
att andraspråket har möjlighet att utvecklas vilket sammantaget gör att risk-
tagande brukar betraktas som nödvändigt (Lightbown & Spada a.a.). Fördelen 
med att vara risktagare är att man vågar uttrycka sig men nackdelen är att 
korrektheten kan få stryka på foten (a.a.). Att inlärare kan prioritera vissa drag 
på bekostnad av andra uppmärksammas av Norrby & Håkansson (2007) som 
fann varierande strategier hos andraspråkstalare när det gällde tendenser att ta 
risker i förhållande till sin språkliga nivå. 

I fall 6 reflekterar handledaren över sitt textfokus med konkreta förslag på 
ändringar och utfärdar på så vis kritik mot färdighetsdiskursen. Samtidigt 
kommer AL-diskursen till uttryck genom att handledaren beaktar studentens 
behov som andraspråkinlärare och poängterar att avvikelser är en del av en 
utvecklingsprocess. 

Här får handledaren en gränsöverskridande funktion på så vis att hen bidrar 
med kunskap om hur andraspråksutveckling går till. Handledaren konstruerar 
studenten som andraspråks- och högskolestudent och förvissar studenten om 
att hen framöver kan komma att bemästra språket på egen hand. Detta kan 
bidra till att öka studentens delaktighet genom att handledaren upplyser stud-
enten hur hen själv kan påverka det sammanhang hen ingår i.  

Fall 7 är hämtat från en längre sekvens där handledare och student behand-
lar styckeindelning. Handledaren har tidigare i samtalet uppmärksammat att 
styckeindelningen inte fungerar och utifrån denna omständighet arbetar de 
tillsammans med texten. Handledningen är explicit och handledaren pekar på 
ställen i texten där styckeindelning inte fungerar eller saknas, men hen pekar 
också på ställen där det finns och fungerar väl. Eftersom jag i första hand är 
intresserad av att visa hur handledaren uppmärksammar studentens fler-
språkighet som resurs väljer jag att endast inkludera ett kort utdrag där detta 
framgår. Vi kommer här in i handledningssamtalet när handledaren berättar 
varför styckeindelning behövs och samtidigt knyter handledaren detta till 
studentens modersmål. (S=student H=handledare) 

Fall 7: Tänk på samma sätt som i arabiska 
71  H:  […] Det blir en kortare text men det blir mer utrymme. 
72  Ofta behöver du liksom komprimera texten och  
73  tänka att du ska skriva lite mer sparsamt så så att. Gör 
74  ni det på ditt modersmål? Har ni stycken där? Delar ni  
75   in texter i stycken? 
76 S:  Ja. 
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77 H:  Ja, så tänk på samma sätt som i arabiska var det va? 
78 S: Jaa. 
79 H: Tänk på samma sätt: ny idé nytt stycke. 
80 S:  Nytt stycke. 
81 H:  Det är liksom lite så här på ytan, att man ser det behagligare 
82  det blir mer verkar mer tänkt. Men samtidigt kan det hjälpa dig 
83  och tänka det här ämnet, nu har behandlat det klart, är det färdigt   
84 S: Mm.  

Handledaren argumenterar för studenten hur styckeindelning kan göra texten 
kortare och samtidigt skapa mer utrymme (71–72). Därtill uppmanar hen 
studenten att komprimera sin text och ”skriva lite mer sparsamt” (72–73). Där-
efter frågar handledaren studenten med tre omformulerade frågor om texter 
delas in i stycken på studentens modersmål (74–75) vilket studenten säger att 
de gör (76). Då uppmanar handledaren studenten: ”tänk på samma sätt som i 
arabiska” (77, 79). Därefter fortsätter handledaren argumentera för att stycke-
indelning kan göra texten ”behagligare” på ytan (81–82), framstår som ”mer 
tänkt” (82) och hjälper studenten att tänka mer strukturerat (83).  

Fall 7 är monologiskt såtillvida att handledaren använder sig själv som 
resurs genom att rekontextualisera kunskap om styckeindelning till studenten 
med både förklaringar och konkreta förslag på hur hen kan komprimera texten 
och skriva sparsamt. En dialogisk orientering kommer till utryck genom att 
handledaren redogör för varför stycken är användbara och nödvändiga ur skri-
bentperspektiv men också ur ett läsarperspektiv. Det förra kommer till uttryck 
när handledaren talar om att styckeindelning är viktigt för att det hjälper 
studenten att tänka mer strukturerat. Genom sina frågor (rad 74–75, 77) upp-
muntrar handledaren också en jämförelse av styckeindelning på svenska och 
på studentens modersmål, arabiska, vilket gör att studentens flerspråkighet 
lyfts fram och blir ett tankeverktyg och en resurs. Handledarens tillvägagångs-
sätt generaliserar problemet men samtidigt ger det ett konkret förslag på hur 
det kan åtgärdas.  

Här kommer alla tre diskurserna till uttryck. Färdighetsdiskursen kommer 
till uttryck genom fokus på textens struktur men också genom att handledaren 
använder sig själv som resurs. Socialiseringsdiskursen synliggörs genom att 
handledaren uppmärksammar vikten av skrivandet och närmare bestämt 
styckeindelning som ett redskap för att utveckla tänkandet. AL-diskursen 
åskådliggörs genom att studentens modersmål används som resurs för lärande 
och meningsskapande. Det senare kan också vara exempel på translanguaging 
där handledaren tillvaratar studentens flerspråkiga repertoar genom att upp-
muntra studenten att skifta mellan kulturella textmönster (jfr García & Wei 
2014:120–121).  

Handledaren blir en gränsöverskridare genom att hen uppger fördelar med 
styckeindelning för studenten ur olika perspektiv. I likhet med fall 6 upp-
märksammar handledaren studentens flerspråkighet som en resurs. Detta kan 
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generera delaktighet hos studenten som kan överblicka och få inflytande över 
utformningen av det sammanhang hen ingår i.  

Nästa fall handlar, i likhet med föregående fall, om hur studentens fler-
språkighet ses på som en resurs. Handledningstillfället som helhet är upplagt 
så att handledaren systematiskt går igenom texten, sida för sida, och fäster 
uppmärksamhet där åtgärder enligt handledaren behöver vidtas. När vi kom-
mer in i samtalet uppmärksammar handledaren studenten på hur talspråks-
formen dom skiljer sig från skriftspråksformerna de och dem. (S=student H= 
handledare) 

Fall 8: Tänk på engelska 
9 H:  Ja, men du skriver det som talspråkligt. 
  [6 sekunder uteslutna] 
13 H: Tänk på engelska. 
14 S:  They. 
15 H:  Ja då är det de om det är they på engelska då är det de.  
16 S:  De. 
17 H: Om det är them på engelska då är det dem.  
18 S: Dem. 
19 H:  Det kan du ha 
20 S: Okej. 
21 H som regel. 
22 S:  Dem. 
23 H: Ja, du kunde bra engelska eller hur du är duktig. 
24 S:  Ja jag kan. 
25 H:  Så tänk så they är det de och them. 
26 S:  Jag ska skriva. 
27 H: ((Skratt))   
28 S: Det är bra, they de. ((skriver)) 

Handledaren påpekar att studenten utrycker sig ”talspråkligt” (9) och därefter 
uppmanar handledaren studenten att tänka på engelska (13) varpå studenten 
svarar ”They” (14). Handledaren förklarar överenstämmelsen och uppger att 
engelskans they motsvaras av svenskans de (15) och fortsätter med att engel-
skans them motsvaras av svenskas dem och gör tydligt att detta kan användas 
”som regel” (21). Därefter ställer handledaren frågan: ”du kunde bra engelska 
eller hur” (23) och svarar på frågan själv genom att omedelbart berömma stud-
enten ”du är duktig” (21) varpå studenten instämmer (24). Sedan upprepar 
handledaren regeln (25) och studenten upplyser då att hen skriver ned det som 
sägs (26). Studenten säger att regeln är ”bra” och samtidigt som studenten 
skriver ner regeln säger hen högt vad hen skriver (28).  

Monologisk orientering kommer till uttryck genom att handledaren identi-
fierar användningen av talspråkliga pronomenet dom som problematiskt. 
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Handledaren tycks ha tolkningsföreträde för hur man uttrycker sig i skriven 
akademisk text och förväntar sig därför att studenten ska reproducera den 
skriftliga norm som förespråkas. En hybrid form med både talspråk och skrift-
språk tycks inte vara förhandlingsbar (jfr Lillis 2003:205). En dialogisk orien-
tering synliggörs genom att handledare och student tillsammans är deltagare i 
problemlösningsprocessen. Handledaren föreslår att studenten ska tänka på 
engelska och dialogen som följer tycks bli ett redskap för lärande där korrela-
tionen mellan svenskans de och dem och engelskans they och them tydliggörs. 
Genom att skifta språk visar det sig också att studenten kan korrigera sin egen 
text. Här växlar handledaren mellan att använda sig själv som resurs och att 
använda studenten som resurs. Handledaren blir en resurs vid identifiering av 
problemet och vid erbjudande av tankeredskap medan studenten med hjälp av 
tillhandahållet redskap blir en resurs vid lösningen.  

Färdighetsdiskursen kommer till uttryck i projektet genom att handledaren 
är den som tycks ha monopol på sanningen, men också socialiseringsdiskursen 
återfinns när distinktionen mellan tal- och skriftspråk illustreras. Eftersom 
handledaren föreslår att studenten ska gå via engelskan ges studenten möjlig-
het att dra nytta av sina olika språkliga resurser och på så sätt kan projektet 
också kopplas till AL-diskursen.  

Handledaren har en gränsöverskridande funktion och ger uttryck åt sin del-
aktighet genom att förmedla det akademiska skriftspråkliga sammanhanget. 
Med hjälp av handledarens tankeredskap ges studenten också delaktighet gen-
om att få inflytande över den aktuella texten men också liknande texter som 
skrivs framöver, vilket bidrar till att stödet blir formativt. 

Genom att använda translanguaging uppmärksammas studentens flerspråk-
ighet som en resurs. Studentens olika språk blir en del av samma helhet. 
Genom att medvetet och strukturerat dra nytta av det i handledning kan hand-
ledare stärka studenternas lärande.  

7.2.3 Stimulera fram meningsskapande 
I fall 9 och 10, från handledningssamtal 3, framträder hur studentens och hand-
ledarens olika och kompletterande kompetenser bidrar till ett aktivt menings-
skapande. Fall 9 visar hur handledningen blir ett tillfälle för student och hand-
ledare att utforska texten tillsammans. Studenten svarar för ämneskunskapen 
medan handledaren ställer frågor och tydliggör hur olika formuleringar kan 
tolkas på olika sätt. (S=student H=handledare) 

Fall 9: Om det är det du vill säga 
349 H:  Mm ((läser högt)) Enligt forskare i USA har astman ökat enormt  
350  bland överviktiga och ehh om de röker, låter som det ska komma  
351  någonting mer.  
352 S:  * överviktiga och mer? Nej, det är också nåt sånt där. 
353 H:  Ja, hur skulle man? Här säger du överviktiga. 
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354 S:  Och speciellt. 
355 H:  Okej, och speciellt. 
356 S:  Om de röker. 
357 H:  Är det det? 
358 S:  Är det bra? 
359 H:  Ja, absolut om det är det du vill säga. Då säger du alltså att 
360   det handlar om överviktiga och om de överviktiga sedan  
361  samtidigt röker då. Men du menar inte överviktiga och  
362  de som röker? 
363 S:  Nej, jag menar överviktiga plus vad heter det röker. 
364 H: Plus röker. 
365 S:  Ska jag säga plus? 
366 H:  Nej, nej säg så där 
367 S:  ((skratt)) Överviktiga och ((skriver)) 

Handledaren läser texten högt (349–350) och låter förstå att meningen låter 
ofärdig. Studenten tycks vara betänksam över handledarens påstående (352) 
varpå handledaren frågar studenten: ”hur skulle man?” (353). Då svarar 
studenten ”och speciellt om de röker” (355–356). Handledaren ställer en 
kontrollerande fråga till studenten ”Är det det” (357) varpå studenten besvarar 
med frågan ”är det bra” (358). Handledaren bemöter frågan genom att svara 
att det är bra om det är det studenten vill säga men redogör också för skillnaden 
mellan överviktiga som röker och överviktiga och rökare (359–362). Stud-
enten upplyser att hen menar överviktiga ”plus vad heter det röker” (363) 
varpå handledaren upprepar ”Plus röker” (364). Därefter uppstår ett miss-
förstånd eftersom studenten tror att hen istället ska skriva plus (365) vilket 
handledaren säger att hen inte ska göra (366) och studenten skrattar och 
skriver (366).  

Liksom i fall 8 synliggörs här monologisk orientering genom att hand-
ledaren är den som identifierar ett problem. En dialogisk orientering kommer 
till uttryck genom att student och handledare tillsammans blir resurser för 
lärande och meningsskapande, handledaren genom sin språkliga kompetens 
och studenten med sina ämneskunskaper. Handledaren klargör för studenten 
hur formuleringarna skiljer sig åt, vilket leder till att studenten ges valmöjlig-
het och makt att bestämma om vad som ska förmedlas i texten. Sättet att 
handleda bidrar till att studenten själv kan formulera vad hen menar och kan 
lösa problemet på egen hand. 

Färdighetsdiskursen kommer i första hand till uttryck genom textfokus men 
också genom att handledaren själv är en resurs. Socialiseringsdiskurs synlig-
görs genom skrivandet som process men också genom att handlednings-
tillfället blir ett redskap för att studenten får syn på och kan formulera sina 
tankar i texten. AL-diskursen visar sig genom att utrymme ges för att utforska 
olika betydelser i textskrivandet (jfr Lea 2004:744). 
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Handledaren blir en gränsöverskridare genom att hen synliggör för student-
en hur olika sätt att formulera sig ger olika betydelse. Studenten kan utifrån 
detta formulera sig och få inflytande över de ämnesrelaterade aspekterna. På 
detta sätt ges studenten delaktighet och möjlighet att förstå det sammanhang 
hen ingår i. 

Nästa fall är också hämtat från vägledningsfasen i handledningssamtal 3. 
Här är fokus på lexikon och studentens användning av uttrycket i princip. 
(S=student H=handledare) 

Fall 10: Det är inte riktigt så det är – bara i princip så – menar du det? 
18 H: Eeeh, det var ett uttryck där som jag tyckte det låter så  
19  himla vagt att du säger i princip binds morfin. Alltså i princip,  
20  det är inte riktigt så det är, bara i princip så, menar du det? 
21 S:  Nej. 
22 H:  Nej du menar att det är så på riktigt va?  
23 S:  Ja. 
24 H: Ja, för i princip på svenska så kanske inte jag tror 
25  inte att du kanske inte riktigt har förstått det ordet riktigt. 
26  Vi kan i princip börja klockan två då. 
27 S:  Ja, okej   
28 H:  Då menar man kanske före två, kanske efter två, två istället  
29  för ett, det är inte så himla och du vill väl inte vara så vag här,  
30   du vill väl säga att det är så här eller? 
31  S:  Precis. 
32 H:  Har du nån idé om hur du kunde göra? 
33 S:  *Morfin binds. 
34 H:  Ja ja ((skratt)) varför inte? 
35 S:  ((Skratt)) 

Handledaren uppmärksammar formuleringen i prinicip binds morfin (18–19) 
och säger att den kommunicerar en vaghet (18–20) och frågar studenten om 
det är så att morfinet binds ”på riktigt” (22), vilket studenten bekräftar (23). 
Därefter fortsätter handledaren redogöra för och ge exempel på hur uttrycket 
i princip kan användas i svenskan, exempel ges på rad 24–29. Handledaren 
frågar studenten ännu en gång om studentens formulering och ställer den 
ledande frågan ”du vill väl inte vara så vag?” (29–30) och studenten svarar 
”precis” (31). Därefter frågar handledaren om studenten har någon idé om hur 
hen ska göra (32) varpå studenten föreslår formuleringen morfin binds (33). 
Handledaren skrattar och säger ”varför inte?” (34).  

Handledaren blir en resurs vid identifiering av ett potentiellt problem med 
studentens bruk av uttrycket i princip. Handledaren förmedlar kunskap om hur 
uttrycket kan användas i svenskan och signalerar också en önskan om att 
uttrycket ska tas bort, vilket kan kopplas till monologisk orientering. Handled-
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ningen har samtidigt en dialogisk orientering, dels genom att hen ställer 
autentiska frågor till studenten (20, 22), dels genom att både student och hand-
ledare bidrar med sina olika kompetenser. Handledaren redogör och exem-
plifierar för hur i princip används i svenskan vilket kan bli ett redskap för 
lärande och studenten bidrar med sitt ämnesperspektiv men också med presen-
tation av lösning.  

En färdighetsdiskurs kommer till uttryck dels genom textfokus på ordval, 
dels genom att handledaren använder svenska som norm. I fallet identifierar 
handledaren en modaliserande prepositionsfras som kan påverka textens be-
tydelse och handledaren redogör först för uttrycket, men därefter följer ett 
resonemang som verkar syfta till att hjälpa studenten förstå hur hen kan pre-
cisera sitt språkbruk. Detta kan kopplas till socialiseringsdiskursen, med skriv-
ande som en process, där handledaren ger studenten förtroende att upptäcka 
sin egen röst (jfr Archer 2010).  

Både handledare och student blir delaktiga i projektet men genom sina 
olika kompetenser. Handledaren blir gränsöverskridare genom att uppmärk-
samma studenten på en avvikande formulering. Studenten får inflytande över 
utformningen av sin text och kan genom den processen skapa möjlighet till 
förståelse av sammanhanget. Uttrycket visar sig också vara något som student-
en uppmärksammar vilket framgår av samtalets allra sista sekunder där hand-
ledare och student diskuterar huruvida de ska träffas igen. (S=student H=hand-
ledare) 

Utdrag 44 
1239 H: Om du känner att du vill så tittar jag som hastigast. Det kan du 
1240   göra, du kan skicka den till mig men vi ska inte träffas igen direkt.  
1241 S:  Nej. 
1242 H:  Men du får gärna skicka den, så kan jag titta och säga  
1243  nåt allmänt liksom. 
1244 S:  Okej. 
1245 H:  Men i princip så är vi färdiga. 
1246 S:  Ja, i princip ((skratt))   
1247 H:  Ja, i princip ((skratt)), men det är vi  
1248 H:  Vi stänger av nu, nu är vi klara.  
(Handledningssamtal 2) 

Vid en jämförelse mellan de tre samtalen kan avslutningsvis nämnas att i 
studiens inspelade samtal som behandlar sammandraget (samtal 1) finns två 
konkurrerande fokus på texten. Handledaren fokuserar på texten som produkt 
medan studenten istället fokuserar på kontexten. Detta kan jämföras med 
handledningssamtal 2 och 3 där samtalen istället behandlar studenternas pm. 
Dessa samtal har också inslag av textfokus men präglas i större utsträckning  
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av en meningsskapande process. I dessa samtal tycks det vara så att handled-
arens roll/funktion är mer självklar för handledarna vilket också kommer till 
uttryck i samtalen och de uttrycker detta kontinuerligt för studenterna. I hand-
ledningssamtal 2 säger handledaren:  

Utdrag 45 
a) […] du förstår innehållet det kan bara din handledare säga någonting om  

[…] 
b)  Jag kan fortfarande inte säga om du har med allt du måste ha med, det får 

du stå för själv.  
 (Handledningssamtal 2) 

I utdrag 45 tydliggör handledaren att textens innehåll ligger utanför hens kun-
skapsområde och lägger ansvaret för detta på läraren eller studenten som har 
ämneskunskap. Ett annat exempel hämtat från inledningsfasen i handlednings-
samtal 3 är när handledaren frågar vad studenten vill diskutera under hand-
ledningssamtalet. Studenten väljer att inte svara på denna fråga utan låter 
handledaren bestämma innehållet varpå handledaren säger:  

Utdrag 46 
Och jag tänkte att det är lika bra att vi tittar på vad han har gett dig för 
kommentarer. […] Och så om vi har mer tid så kan jag också komma med 
mina. Men så att du inte kommer härifrån och har hans kommentarer och mina.  
(Handledningssamtal 3) 

I utdrag 46 framgår att utgångspunkten för handledningssamtalet är de kom-
mentarer som läraren från utbildningen gett. Handledaren från Språkverk-
staden ger den tysta deltagaren (läraren) med ämneskompetens och betygsätt-
ande funktion överordnad roll. 

7.3 Summering 
Analys av handledningssamtalen har tjänat som utgångspunkt för att besvara 
avhandlingens tredje huvudfrågeställning, på vilket sätt Språkverkstadens 
handledningssamtal utgör en plattform för lärande och meningsskapande 
kring akademiska litteraciteter, samt de tre delfrågorna: Hur orienterar sig del-
tagarna mot varandra? Hur kommer olika syn på litteraciteter till uttryck? Hur 
kan handledningssamtalen främja lärande? I analysen används Lea & Streets 
(1998) modell och diskurser, Bachtins (1981, 1984) orientering mot mono-
logisk respektive dialogisk, Wengers (1998) begrepp om gränsöverskridare 
samt delaktighet (Rönn 2009). Fokus ligger i kapitlet på två övergripande 
tendenser som har åskådliggjorts genom induktiv analys: 
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1. Hinder för studenters meningsskapande och lärande  
2. Möjligheter för studenters meningsskapande och lärande, som i sin tur 

utmynnar i tre teman:  
a. explicitgör och resonerar kring normer och konventioner 
b. stärker studenten som skribent och andraspråksinlärare 
c. stimulerar meningsskapande och delaktighet. 

Tonvikt i kapitlet ligger på möjligheter för meningsskapande och lärande, 
vilket är i linje med NLS där forskning inte enbart strävar efter en beskrivning 
av verkligheten utan också en vilja att förändra och utveckla (jfr Lillis & Scott 
2007). Analys av materialet som består av tre inspelade handledningssamtal 
tyder på att handledningssamtal skiljer sig åt beroende av om de behandlar pm 
eller om de behandlar studenters sammandrag. Nedan sammanfattas först ten-
denser som indikerar hinder för studenters meningsskapande och lärande och 
därefter behandlas möjligheter för studenters meningsskapande och lärande. 

Den bedömning handledaren gör, dvs. en omständighet som skapats i andra 
delar i kedjan av kontakter orsakar spänning i samtalet och potentiella hinder 
för studenters meningsskapande och lärande uppstår. Prov på detta ges när 
studenten förväntas förhålla sig till både utbildningens och Språkverkstadens 
skrivkonventioner. Att praktikgemenskaperna har skilda förhållningssätt till 
facktermer och målgrupp blir något studenten måste förhålla sig till för att 
kunna färdigställa sina skrivuppgifter, vilket kan tänkas försvåra skrivproces-
sen snarare än underlätta den.  

Generellt utgår handledaren från en färdighetsdiskurs där fokus ligger på 
texten och dess yta (Lea & Street 1998) där hen använder sig själv som främsta 
resurs men åberopande av institutionella förgivettaganden förekommer också. 
Vidare kan det konstateras att monologisk och dialogisk orientering förekom-
mer parallellt i samtalet. Den monologiska dominerar framförallt genom kon-
kreta förslag på förändring i texten men också genom utebliven diskussion.  

I handledningssamtalets diskussion kring användning av facktermer 
orienterar sig studenten mot utbildningens muntliga och skriftliga instruk-
tioner medan Språkverkstadens handledare istället orienterar sig mot en mer 
allmän läsbarhetsnorm eller klarspråksnorm. Studentens möjlighet till del-
aktighet och lärande kan påverkas av att handledaren inte uppmärksammar 
skillnaderna mellan praktikgemenskaperna. Detta sker dels genom att inte 
fästa avseende vid studentens spörsmål, dels genom att inte ta del av reifika-
tioner som står till buds t.ex. skrivinstruktioner och kursutvärderingar. 

I samtal där sammandraget behandlas förefaller det också vara så att hand-
ledarens gränsöverskridande roll raderas och ersätts av rollen som inkräktare, 
vilket bekräftas vid analys av handledningssamtalet men också av utvärd-
eringar. 

Möjligheter för studentens meningsskapande och lärande har benats upp i 
tre teman. Det första, hur handledare explicitgör och resonerar kring normer 
och konventioner, åskådliggörs i handledningssamtalen bl.a. när handledare i) 
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verkar för att studenter ska använda vetenskaplig terminologi, ii) synliggör 
implicita akademiska konventioner såsom t.ex. att lärares avsaknad av åter-
koppling uttrycker att texten fungerar och iii) understryker betydelsen av ord-
val för att texten ska anpassas till ett akademiskt sammanhang. Det andra 
temat, att stärka studenten som skribent och andraspråksinlärare, framträder i 
handledningssamtalen när handledare uppmärksammar i) grammatik, t.ex. 
tempusanvändning, ii) studenters risktagande och iii) studentens flerspråkiga 
repertoar som resurs. Det tredje temat, att stimulera fram meningsskapande 
och delaktighet, synliggörs bl.a. när handledare manövrerar mellan och till-
varatar studentens kompetens, lärarens kompetens och sin egen kompetens.  

I handledningssamtal 2 och 3 samspelar färdighetsdiskurs, socialiserings-
diskurs och AL-diskurs. Färdighetsdiskursen kommer till uttryck när hand-
ledare förordar arbete med textens yta och när de använder sig själva som 
främsta resurs. Socialiseringsdiskurs visas prov på bl.a. när skillnader mellan 
talspråk och skriftspråk uppmärksammas. AL-diskursen synliggörs på flera 
sätt, bl.a. genom att uppmärksamma glapp mellan lärare och studenter (Lea & 
Street 1998, Lillis 2003). Därutöver uppmärksammas potentiella glapp mellan 
lärarnas och studentens förståelse men också ett främjande av studenters 
andraspråksutveckling och användning av flerspråkig repertoar. De senare två 
nämns visserligen inte uttryckligen i Lea & Street (1998) men i Lea (2004: 
744) presenteras hur en AL-diskurs kan realiseras i praktiken och där uttrycks 
att en AL-diskurs: ”takes account of students’ present and previous literacy 
practices”, vilket jag tolkar som att students hela språkliga repertoar upp-
märksammas.  

På liknande sätt som diskurserna, växelverkar dialogisk och monologisk 
orientering i samtalen. Monologiska inslag förekommer bl.a. när handledare 
identifierar avvikelser och ställer icke-autentiska frågor. Även om dessa an-
greppssätt i regel betraktas som monologiska visar analysen att dessa an-
greppssätt kan leda till att handledare och student tillsammans hittar lösningar 
och den processen kan vara både stöttande, dialogisk och/eller formativ. Detta 
vittnar om att polariseringen av begreppen dialogisk och monologisk är pro-
blematisk. 

Till skillnad från samtalet som behandlar sammandraget framkommer i de 
samtal som rör pm:en att handledarna blir gränsöverskridare bl.a. genom att 
akademisk praxis rekontextualiseras och att kompetens i svenska som andra-
språk förmedlas. Därtill verkar det som om handledarna arbetar mot att för-
hindra rollen som inkräktare dels genom att tillvarata kompetens hos stud-
enter, lärare och sig själva, dels genom att positionera sig som icke-deltagare 
i utbildningspraktikgemenskapen.  
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8 Sammanfattning, slutsatser och 
diskussion 

Syftet med denna avhandling är att diskutera svenska språkverkstäders peda-
gogiska roll i förhållande till omgivande villkor. Studieobjektet är ett skriv-
pedagogiskt arbete, etablerat mellan en farmaceutisk delkurs och en språk-
verkstad, som omgärdar nybörjarstudenters akademiska skrivande. Det skriv-
pedagogiska samarbetet ses mot bakgrund av pedagogiska och institutionella 
förhållanden.  

Studien har ett ekologiskt angreppssätt och utgår från att litteracitet är 
inbäddat i mänskliga handlingar (jfr Barton 2007:32). Perspektiv som anlagts 
utgår från New Literacy Studies där litteracitet förstås som sociala praktiker 
som i sin tur är en del av både lokala och globala sociala processer. Forsk-
ningsinriktningen Academic Literacies är en förgrening av NLS och har som 
syfte att förändra och utveckla den högre utbildningen (Lillis & Scott 2007). 
Företrädare för Academic Literacies strävar efter att förändra och utveckla en 
autonom föreställning där litteracitet uppfattas vara en egenskap hos enskilda 
individer för att istället försöka skapa ideologisk förståelse för hur olika 
grupper använder litteraciteter och hur litteraciteter realiseras i sociala förhåll-
anden (jfr Barton & Hamilton 2000:13).  

Wengers (1998) sociala teori om praktikgemenskaper har använts för att 
synliggöra hur organisatoriska ramar kan påverka verksamheterna. Enligt 
denna teori, liksom i andra situerade lärandeteorier, är olika former av rela-
tioner betydelsefulla och en central relation i ovanstående teori är perifert del-
tagande i praktikgemenskaper. Deltagande kan ha avgörande betydelse för 
lärandet både för den enskilda individen och för det större kollektivet. I fall 
där praktikgemenskaper inte skapar utrymme för legitimt perifert deltagande 
finns en risk att det leder till exkludering av vissa personer eller grupper, vilket 
är ett fenomen som uppmärksammats inom NLS-forskning om akademiskt 
skrivande (se t.ex. Lea & Street 1998). 

I avhandlingen har tre forskningsfrågor ställts: 
 

1. Hur är organisationen kring utbildningen och Språkverkstaden ut-
formad och hur kan den påverka det skrivpedagogiska samarbetet? 

2. Vilka föreställningar om akademiskt skrivande kommuniceras? 
3. På vilket sätt kan Språkverkstadens handledningssamtal utgöra en 

plattform för lärande och meningsskapande kring akademiska lit-
teraciteter? 
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Frågorna har i stor utsträckning behandlats i var sitt resultatkapitel och i slutet 
av kapitel 5, 6 och 7 summeras resultaten. I detta avslutande kapitel förs en 
diskussion med utgångspunkt från några av de resultat som framkommit.  

Kapitlet delas in fem avsnitt. Det första är en metoddiskussion, de tre på-
följande avsnitten behandlar i tur och ordning frågeställningarna ovan och det 
sista avsnittet diskuterar några utmaningar och möjligheter språkverkstäder 
generellt kan komma att ställas inför i framtiden.  

8.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras dels studiens triangulering (material, metoder och 
teorier), dels studiens induktiva metod, samt min egen forskarroll.  

För att ge en allomfattande bild av studieobjekten har jag använt mig av 
triangulering. Genom triangulering betraktas aspekter ur mer än ett perspektiv 
(Denscombe 2009:184–185, Hoel 1995). Olika material, metoder och teorier 
används vilket i sin tur genererar olika slags information kring en och samma 
frågeställning. Med hjälp av triangulering kan resultaten kontrasteras och öka 
möjligheten att förstå komplexa sammanhang. Tillvägagångssättet kan också 
göra att studiens tillförlitlighet blir större. 

För att öka förståelsen av Språkverkstadens pedagogiska roll i förhållande 
till omgivande villkor har ett omfattande material samlats in, vilket är vanligt 
i etnografiska studier. I litteracitetsforskning i allmänhet är skriftliga texter ett 
givet material men för att kunna svara på studiens forskningsfrågor är det inte 
tillräckligt att enbart studera enskilda skriftliga texter (jfr Hannon 2000:79).  

Materialtrianguleringen med bl.a. olika informationskällor och deltagare 
stödjer studiens resultat. Jag har vinnlagt mig om att olika typer av muntliga 
och skriftliga texter från det skrivpedagogiska samarbetet ingår men också att 
de producerats av olika deltagare. Trots det omfångsrika materialet kan jag i 
efterhand konstatera att studien hade gagnats av ytterligare observationer av 
undervisning (vilket synliggörs bl.a. i kapitel 6 där ytterligare observationer 
eller intervjuer med studenter behövs för att förklara i vilken utsträckning re-
ifikationer blir verktyg för lärande). Representanter från lärar- och handledar-
grupperna har fått göra sig hörda sent i forskningsprocessen genom att läsa 
manus men jag har inte bett att få synpunkter från studenterna. Detta hade 
säkerligen kunna bidra med intressanta perspektiv men det saknades tillfälle 
att genomföra detta. 

Genom att studera studieobjekten med flera metoder och teorier kan de bli 
belysta från flera håll. Avhandlingen illustrerar i liten utsträckning forsknings-
processen, varför jag här diskuterar teorier och operationalisering av dessa i 
den kronologiska ordning jag tagit ställning till dem i forskningsprocessen. 
När jag tidigt i processen tog del av internationell forskning om akademiskt 
skrivande framgick att Lea & Streets (1998) modell kunde vara användbar vid 
analys av föreställningar om akademiskt skrivande. Det var inte självklart att 
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modellen gick att överföra till svenska förhållanden, dels för att den är för-
hållandevis gammal, dels för att brittiskt och svenskt utbildningssystem och 
samhällskontext skiljer sig åt. Trots skillnader konstaterades att en stor del 
gick att överföra till svenska förhållanden. I studien har modellen också för-
setts med teman anpassade till kontexten i möte med insamlad data. Det 
metodologiska ramverket möjliggör kartläggning inte bara av muntliga och 
skriftliga texter men också institutionell makt, epistemologi och menings-
skapande. Syftet med analysen är att visa hur deltagare och artefakter position-
erar sig inom de olika diskurserna för att kunna föra en diskussion om detta. 
Analysen är således inte gjord utifrån någon lingvistisk kategorisering där ett 
språkligt drag alltid kan hänvisas till en viss diskurs.  

Bachtins teorier om dialogism (1981, 1984) erbjuder forskare att reflektera 
över studenters lärande som beroende av deras möjligheter att komma till tals 
och påverka. Därför är det vanligt att att Bachtin ingår i teoretiska och metod-
iska ramverk kopplade till NLS och Academic literacies (se t.ex. Lilllis 2001). 
Teorierna om New Literacy studies och Academic literacies kompletterades 
således med Bachtin som tillför ytterligare perspektiv. 

 Studien kan eventuellt tyckas bidra till en analytisk polarisering av be-
greppen dialogisk och monologisk orientering, där de framstår som varandras 
motsatser. Användning av begreppen i denna studie visar dock att förhållandet 
mellan dialogisk och monologisk är komplext. Att monologisk alltid är nega-
tivt medan dialogisk alltid är positivt är en förenkling av verkligheten (Matu-
sov 2009), och därför känns det angeläget att ha med begreppen – för att kunna 
diskutera och nyansera tidigare polariserade föreställningar. 

I analys av samtal har inte CA (conversation analysis) använts eftersom 
principen är att endast det deltagarna gör i samtalen är relevant i interaktions-
data. Med ett etnografiskt förhållningssätt vill jag ta hänsyn till en vidare kon-
text och lägga ihop olika typer av data och där har min egen roll som deltagare/ 
insider också varit viktig för förståelse.  

För att diskutera studieobjektet behövde jag också förstå vilken organisa-
torisk position språkverkstaden har vid institutionen, vid lärosätet och även i 
förhållande till samhällelig kontext. Det skrivpedagogiska samarbetet på-
verkar och påverkas av den organisation den ingår i. Därför uppstod ett behov 
av en teori som a) kunde fånga det pedagogiska övergripande sociala samman-
hanget och b) vara kompatibel med New Literacy Studies situerade syn på 
lärande. En teori som uppfyller båda dessa krav är Wengers teori om praktik-
gemenskaper (1998). Den har tidigare använts av andra svenska språkforskare 
(exemplevis Rönn 2009, Hållsten 2008) men också internationellt i studier om 
språkverkstäder (exempelvis Geller m.fl. 2007, Norris 2010). Wengers teorier 
erbjuder användbara verktyg för att studera lärande. 

Det skrivpedagogiska samarbetet har etablerats som en alternativ utform-
ning för att öka studenters deltagande, vilket gör att det är ett lämpligt objekt 
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för att studera lärande och litteracitet. Med det analytiska begreppet praktik-
gemenskap går det att synliggöra hur lärande kan äga rum eller ej, hur vissa 
former av meningsskapande kan prioriteras framför andra, hur exkludering av 
vissa grupper kan ske och varför deltagare inte nödvändigtvis deltar på samma 
villkor. Mitt syfte har inte varit att visa praktikgemenskapers tydliga gränser 
utan istället se hur deltagande i praktikgemenskaper påverkar lärande och då 
var det nödvändigt att först försöka få syn på vilka praktikgemenskaper som 
fanns i den studerade miljön.  

En fördel med triangulering har varit att en mångfacetterad bild av det 
skrivedagogiska samarbetet mejslats fram. Med tanke på att jag inledningsvis 
i forskningsprocessen själv var en del av språkverkstadspraktiken har triang-
uleringen bidragit med nya perspektiv. Triangulering ökar också studiens till-
förlitlighet och risker för att göra felaktiga tolkningar minskar. Nackdelar med 
triangulering är att analysen blir mer omfattande och det blir mer komplicerat 
att jämföra, kontrastera och integrera olika förekomster, vilket också gör att 
det blir tidskrävande (jfr Denscombe 2009:190). Detta gör att man tvingas av-
stå från att fokusera på vissa aspekter av undersökningen. En annan nackdel 
som brukar nämnas med triangulering är att den kan producerar motsägelse-
fulla data (Denscombe 2009:190). Det senare uppfattar jag inte som ett pro-
blem utan snarare som en utmaning och tillfälle för diskussion som gör kvali-
tativ forskning givande.  

Studiens tillämpning av induktiv metod innebär att jag i forskningsproces-
sens inledande skede varit teorineutral och inte har haft någon hypotes som 
prövats mot ett visst material. Istället har jag mer förutsättningslöst studerat 
det insamlade materialet och fokuserat på det som framträtt som mest relevant. 
Samtidigt sker inte forskningsprocessen i ett vakuum, utan den kunskap som 
fås genom det insamlade materialet har sammanflätas med min tidigare kun-
skap (jfr Heath & Street 2008:30). Detta åskådliggörs inte minst genom att 
valet av studieobjekt är tätt sammankopplat med min tidigare erfarenhet av 
arbete som handledare i Språkverkstaden. 

En annan metodisk fråga rör min egen roll i Språkverkstadens verksamhet. 
I vilken utsträckning är det möjligt att anta ett utifrånperspektiv när jag 
samtidigt har ett inifrånperspektiv? Å ena sidan kan det vara svårt att åstad-
komma ett analytiskt avstånd i det vetenskapliga arbetet vid undersökning av 
egen praktik. Å andra sidan kan det vara svårt att förstå en kultur/praktik som 
man själv inte är del av (jfr Hoel 2000). Tiden mellan datainsamling och ana-
lys har bidragit med ökad distans till studieobjektet. För att förhindra påverkan 
av studieobjekten har jag dessutom avstått från att arbeta med det pedagogiska 
skrivsamarbetet från 2011 och 2012–2016 har jag inte arbetat i Språkverkstad-
en. Jag uppfattar min förståelse av praktiken som en resurs snarare än ett hind-
er. Utan insyn, kunskap och förståelse av det skrivpedagogiska samarbetet 
hade inte samma förutsättningar att genomföra undersökningen erbjudits.  
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8.2 Organisationen kring det skrivpedagogiska 
samarbetet och påverkan på skrivpedagogiken 
Det gemensamma uppdraget för svenska lärosäten är att de ska bedriva utbild-
ning och forskning, samverka med det omgivande samhället samt arbeta för 
att forskningsresultat kommer till användning (Högskolelagen 1 kap. 5§). Ut-
ifrån avhandlingens perspektiv från Wenger innebär det att uppdraget impli-
cerar att lärosätenas ålagda uppgifter utmynnar i ökat deltagande genom ut-
bildning och forskning. Detta i sin tur leder till att (nya) levnadsbanor för del-
tagare möjliggörs både inom och utanför akademin.  

Under den senare delen av 1900-talet och i början av 2000-talet har den 
högre utbildningen i Sverige expanderat kraftigt. I takt med olika organisa-
toriska omstruktureringar har det uppmärksammats att arbetssätt som tidigare 
fungerade för en mer homogen studentgrupp inte fungerar i samma utsträck-
ning för den nya mer heterogena studentgruppen. Ett vanligt sätt att förhålla 
sig till denna utmaning är att från utbildningsväsendets sida skylla på den 
enskilde studenten (jfr 1.2). Således hävdar en del att studenterna saknar 
väsentliga förmågor som t.ex. att läsa och skriva. Ett annat sätt att angripa 
denna utmaning är att fundera över hur man från utbildningshåll kan möta de 
nya heterogena studentgrupperna på ett mer adekvat sätt.  

8.2.1 Delkursen Läkemedelsprinciper 
Delkursen Läkemedelsprinciper är en del av en större utbildningspraktik-
gemenskap där det finns många studenter som är flerspråkiga. I takt med att 
studentpopulationen förändrats har personal inom ramen för delkursen 
utvecklat nya sätt att arbeta som förefaller leda till ökat deltagande för student-
erna. Lärare som arbetar med delkursen ingår i en större farmaceutisk utbild-
ningspraktikgemenskap där den kursansvariga lektorn är etablerad deltagare 
medan doktoranderna som undervisar kan ses som legitima perifera deltagare. 
Målet för de nybörjarstudenter som läser den inledande delkursen Läke-
medelsprinciper på receptarie- eller apotekarprogram är inte att bli etablerade 
deltagare i utbildningspraktikgemenskapen men de behöver tillräckligt med 
legitimitet för att behandlas som potentiella deltagare. Undersökningen visar 
att delkursens design inkluderar nybörjarstudenter i en rad olika aktiviteter 
som fokuserar på skrivande. Detta sker genom tillgång till mer etablerade del-
tagare (lärare och doktorander) men också genom information (föreläsningar, 
arbete i smågrupper), olika resurser (skrivinstruktion, handledning, muntlig 
och skriftlig återkoppling) och möjlighet till deltagande (återkoppling, rekur-
sivt skrivande, stöd från Språkverkstaden). Tillvägagångssättet är i linje med 
Lave & Wenger som skriver: “To become a full member of a community of 
practice requires access to a wide range of ongoing activity” (1991:100–101). 
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Att studera enskilda delar av delkursens design och åskådliggöra huruvida 
de kan åstadkomma ökat deltagande (och lärande) behöver inte nödvändigtvis 
ge en rättvisande bild av skriftpraktiken som helhet, dels för att enskilda delar 
alltid ingår i en helhet, dels för att lärandet är individuellt. Vad studien ändå 
kunnat lyfta fram är att enskilda reifikationer inte alltid blir gränsobjekt (jfr 
Wenger 1998:61–62). En del av de centrala reifikationer som produceras av 
lärare i kursen Läkemedelsprinciper, såsom skriftliga instruktioner och skrift-
lig återkoppling, blir inte alltid redskap som leder till ökad förståelse hos 
studenterna, vilket framgår av intervjuer, handledningssamtal och utvärder-
ingar. Lärarna är i viss mån medvetna om detta, vilket synliggörs bl.a. när 
lärare ifrågasätter reifikationernas funktion samt ser ett behov av att de ut-
vecklas. Att enskilda reifikationer inte blir ett redskap för förståelse bör därför 
ses i ljuset av kursens design som helhet. 

Lärande sker inte genom överföring av muntlig eller skriftlig information, 
vilket delkursens design tar fasta vid. För att studenter ska lära sig något måste 
de göra något med innehållet i reifikationerna. De behöver analysera, ställa 
frågor, diskutera med andra och koppla till tidigare förståelse (jfr Marton & 
Säljö 1976, 1984, Nicol 2010). Delkursens design kan potentiellt leda till lär-
ande genom tillhandahållande av olika artefakter och aktiviteter som ger möj-
ligheter att förhandla och omförhandla skrivandet i dialog med olika deltagare. 
Utformning och förståelse av enskilda reifikationer är givetvis viktiga men 
ännu viktigare är kanske möjligheten till förhandling kring reifikationerna. 
Detta erbjuds i delkursen, kanske framförallt genom enskild handledning och 
skriftlig återkoppling från lärarna, men också genom handledning och åter-
koppling från Språkverkstadens handledare. Upplägget kan bidra till att öka 
inkluderingen, vilket kan gagna studenter i allmänhet och studenter från den 
breddade rekryteringen i synnerhet.  

 En annan iakttagelse är att de lärare som arbetar med delkursen Läke-
medelsprinciper har en vetenskaplig kompetens som är historiskt och socialt 
definierad och har etablerats över tid (jfr Wenger 2000:226) i den farma-
ceutiska utbildningspraktikgemenskapen. Ämnesspecialister brukar i regel 
vara mest intresserade av ämnesinnehållet när de utvecklar kurser. Att stödja 
sambandet mellan akademiskt skrivande och lärande eller beakta progression 
i studenters skrivande brukar vanligen inte betraktas som kursutvecklarnas 
eller ämneslärarnas ansvarsområde (jfr Lea 2004). Undervisande lärare på 
delkursen Läkemedelsprinciper har dock insett att den breddade rekryteringen 
fordrar nya angreppssätt (och tänkesätt) avseende studenternas skrivande. 
Detta kommer till uttryck genom initiering och genomförande av det skriv-
pedagogiska samarbetet men också genom en villighet att omförhandla sitt 
sätt att arbeta. I utbildningspraktikgemenskapen som helhet tycks dock inte 
sättet att arbeta med skrivande vara historiskt eller socialt definierat. För stud-
enternas del innebär det att det inkluderande arbetssättet kring skrivandet inte 
löper som en röd tråd genom deras fortsatta kurs eller utbildning. Enligt min 
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allmänna kunskap om högskolevärlden och det specifika lärosätet är arbets-
sättet inte vedertaget hos deltagare i andra delar av utbildningspraktikgemen-
skapen eller omgärdande konstellationer av praktikgemenskaper. Arbetet med 
skrivandet verkar har fått liten genomslagskraft i organisationen som helhet 
och praktikerna kring akademiskt skrivande som utvecklats har inte förankrats 
i någon större utsträckning hos deltagare utanför delkursen. Med utgångs-
punkt från detta framstår det skrivpedagogiska samarbetet kopplat till några 
enskilda personer som sårbart.  

Sammantaget förefaller lärosätets etablerande av en språkverkstad ur ett 
lärarperspektiv kunna utgöra en resurs. För delkursen Läkemedelsprinciper 
har samarbetet bidragit dels till att utveckla aktiviteter kring skrivande som 
redskap för lärande, dels till att underlätta arbetsbördan för lärarna bl.a. genom 
textåterkoppling och handledning.  

8.2.2 Språkverkstaden 
Organisatoriskt ligger den undersökta språkverkstaden inom en språk-
institution och inte som hos en del andra lärosäten inom förvaltningen eller 
dylikt. Språkverkstaden skiljer sig i flera avseenden från (de flesta) av läro-
sätets andra utbildningsenheter genom sitt uppdrag. För det första är uppdraget 
gränsöverskridande genom att Språkverkstaden (i princip) förväntas arbeta 
med alla fakulteter och ämnen. För det andra är uppdraget reducerat eftersom 
det endast omfattar en av det institutionella uppdragets tre delar: Språkverk-
staden sysslar endast med undervisning medan forskning och samverkan med 
det omgivande samhället saknas. Dessa två omständigheter diskuteras i tur 
och ordning nedan. 

Det gränsöverskridande uppdraget från lärosätets ledning innebär att 
Språkverkstadens handledare sällan praktiserar det akademiska ämne som 
studenterna ska bli perifera deltagare i. Handledarna saknar som regel den 
förhandlade förståelse som finns i praktikgemenskaperna där studenter vill in-
gå. Språkverkstadens handledare kan istället bidra med en allmän akademisk 
kompetens och kompetens kring språk och skrivande. Att inte vara i praktik-
gemenskapen men inte heller utanför är precis det som utgör gränsöver-
skridares styrka (Wenger 1998:109).  

För studenterna kan Språkverkstaden vara en slags frizon med garanterad 
anonymitet och en möjlighet till handledning och stöd utan att bli bedömd 
eller betygssatt (jfr Harris 1995). Med utgångspunkt från detta behöver det 
skrivpedagogiska samarbetets upplägg, där handledare från Språkverkstaden 
får i uppgift att bedöma vissa inlämningsuppgifter, diskuteras eftersom den 
gränsöverskridande rollen sätts ur spel.34 Bedömningen är problematisk av 

                                                      
34 Språkverkstadens bedömning av sammandrag pågick t.o.m. vårterminen 2013 därefter upp-
hörde den (mejl från kursansvarig lärare 2016-09-27).  
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flera skäl. Dels bidrar bedömningen till att handledarna får en så kallad gate-
keeping-funktion som ger makt att släppa fram eller sålla bort studenter. Dels 
medverkar bedömningen till att Språkverkstaden går emot sina egna direktiv 
när det gäller anonymitet och examination som presenteras på webbsidorna. 
Utifrån dessa punkter kan man konstatera att upplägget riskerar att handledare 
från Språkverkstaden kan uppfattas som inkräktare istället för gränsöver-
skridare (jfr Wenger 1998:110).  

För att diskutera det reducerade uppdraget redogörs här kort för de posi-
tioner som Språkverkstadens handledare har eftersom de visar sig ha en cent-
ral roll. Handledare som ingår i Språkverkstadens praktikgemenskap kan 
kategoriseras som antingen etablerade/perifera eller marginella där den förra 
innebär att ökat deltagande möjliggörs medan den senare innebär att ökat del-
tagande förhindras (jfr 2.2.1). De handledare som har sin huvudsakliga tjänst-
göring i Språkverkstaden tillhör de etablerade/perifera medan de handledare 
som har sin huvudsakliga tjänstgöring vid andra delar av Institutionen för 
svenska tillhör de marginella. Undersökningen visar att de marginella deltag-
arna saknar utsikter att bli etablerade deltagare, vilket (bland annat) kan för-
klaras med två omständigheter som också hänger samman: i) otydlighet kring 
handledarnas kompetensområde, ii) begränsat deltagande på gruppnivå. Den 
första omständigheten, kompetensen hos handledare i Språkverkstaden, är 
varken historiskt eller socialt definierad och den har inte heller etablerats över 
tid på samma sätt som lärare/forskare vid den egna eller andra utbildnings-
institutioner. Detta kan förklaras med att verksamheten etablerades till följd 
av den breddade rekryteringen, vilket är ett politiskt åliggande som före-
skrivits utanför lärosätets sociala konfiguration. Lärosätets ledning gav In-
stitutionen för svenska uppdraget att upprätta en språkverkstad. För lärosätets 
ledning kan uppdraget antas vara strategiskt eftersom den bedömer att Institu-
tionen för svenska har kompetens att organisera och driva verksamheten. 
Lärosätets ledning formulerar också i uppdragsdokumentet att Språkverkstad-
ens prioritering av målgrupper ska ske inom ramen för tillgängliga resurser 
och till följd därav överlämnas ansvaret beträffande verksamhetens kom-
petens till institutionens ledning. Det visar sig emellertid att man från institu-
tionens sida förefaller sakna tydliga strategier för hur Språkverkstaden ska 
försörjas med kompetens. Det saknas t.ex. behovsbaserade kartläggningar 
som synliggör vilka studenter/lärare/institutioner som söker sig till Språkverk-
staden, vilket i sin tur verkar leda till att institutionen saknar en systematisk 
personalrekrytering grundad på kompetens. Detta kommer till uttryck bl.a. 
genom att handledare kan ha hög akademisk examen men saknar relevant 
forskning för Språkverkstadens verksamhet, eller att vilka handledare som 
tjänstgör från termin till termin mer avgörs av vilka som har utrymme i sin 
tjänst än vilka specifika kompetenser de besitter. Att ha medarbetare med rätt 
kompetens är centralt inte minst för att Språkverkstaden ska kunna praktisera 
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skrivpedagogiska metoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 

Den andra omständigheten, begränsat deltagande på gruppnivå, bidrar till 
att handledare som har sin huvudsakliga sysselsättning i Språkverkstaden har 
en högre grad av deltagande jämfört med de som endast har deltidstjänst-
göringar och tidsbegränsade uppdrag. Eftersom tjänstgöringen avgörs termin 
från termin saknas långsiktighet och därmed utsikter för fullvärdigt deltagande 
för de som arbetar deltid. Härigenom tillåts de som arbetar deltid inte förstå 
eller få inflytande över enskilda delar eller det större sammanhang de ingår i. 
Förmågan och möjligheten att forma praktiker i praktikgemenskaper är en 
central aspekt för hur deltagande upplevs (Wenger 1998:56–57).  

Avsaknaden av strategier avseende kompetens och deltagande kan få till 
följd dels att verksamma handledare förhindras i utveckling och lärande, dels 
att de saknar möjlighet att påverka sin övergripande arbetssituation och arbets-
miljö. I förlängningen kan detta även påverka studenter och lärare som hand-
ledarna förväntas stödja. 

 Min tolkning är att dessa två omständigheter (otydlighet kring handled-
arnas kompetens och begränsat deltagande på gruppnivå) bidrar till att reifika-
tioner (t.ex. handledarmanual, webbsidor, forskning) som produceras i verk-
samheten inte blir de gränsobjekt som de skulle kunna vara. Texttriangeln kan 
utgöra ett exempel på både gränsobjekt och reifikation. Å ena sidan är det ett 
gränsobjekt när den illustrerar hur skribenter arbetar med flera olika globala 
och lokala textnivåer parallellt. På detta sätt kan den användas i t.ex. hand-
ledning med studenter eller i samarbete med lärare. Å andra sidan, om 
texttriangeln används för att illustrera hur handledning går till blir den däremot 
inte ett gränsobjekt eftersom den inte åskådliggör det. Den senare tillämp-
ningen kan istället leda till problem och få konsekvenser både ur ett handledar- 
och ett studentperspektiv. Ur ett handledarperspektiv kan förespråkandet av 
texttriangeln bidra till att handledare upplever att de gör fel när de arbetar 
behovsbaserat och stöttar flerspråkiga studenter (jfr Blau m.fl. 2002). Ur ett 
studentperspektiv kan handledning som utgår från globala nivåer framför 
lokala innebära att flerspråkiga studenter inte får det stöd de behöver (jfr Ferris 
2003:23). När texttriangeln används som utgångspunkt för hur handledning 
bör utföras ger den en förenklad och många gånger ofullständig (och ibland 
felaktig) bild av Språkverkstadens arbete. Vid denna tillämpning av text-
triangeln blir den inget gränsobjekt som överbryggar klyftor eftersom den i 
själva verket exkluderar en stor studentgrupp som behöver hjälp med andra 
aspekter av språket.  

Ytterligare en viktig aspekt är att de levnadsbanor som står till buds i 
Språkverkstaden inte är meriterande med akademins mått mätt. Avsaknaden 
av levnadsbanor som möjliggör akademisk karriärbana kan få konsekvenser 
inte bara för enskilda deltagare (handledare) men också bidra till att praktik-
gemenskapen bibehåller sin marginaliserade position i den konstellation av 



173 

praktikgemenskaper som lärosätet utgör (jfr Wenger 1998:169). Att Språk-
verkstadens handledare, som förväntas stötta och erbjuda hjälp till studenter 
för att de framgångsrikt ska klara av sina akademiska studier, själva har en 
marginaliserad roll inom institutionen och inom lärosätet är problematiskt.  

För att etablera en annan position behövs för det första en professional-
isering av Språkverkstadens handledare. Avsaknaden av kompetensbeskriv-
ning kan ses som en brist på reifikation. Verksamheten behöver en kom-
petensbeskrivning där nödvändiga handledarkvalifikationer framgår. Ett skäl 
att formulera/definiera den kompetens som behövs i verksamheten är att de 
handledare som arbetar i Språkverkstaden ska kunna utföra det givna upp-
draget. Ett annat skäl är att den kompetens som finns på institutionen ska tas 
tillvara på bästa sätt. Om personer som arbetar i Språkverkstaden har erford-
erliga kunskaper och erfarenheter kan den kompetensen spridas mellan del-
tagare i den egna praktikgemenskap men också i gränsöverskridande sam-
arbete både inom och utanför lärosätet. Detta kan skapa möjligheter till att 
utveckla och förbättra verksamheten.  

För det andra behöver Språkverkstaden, som andra akademiska utbild-
ningsinstitutioner, upprätta en forskningsmiljö. Om Språkverkstadens lektorer 
forskar kring för Språkverkstaden relevanta fenomen skulle det kunna bidra 
till att kvalitén på handledningen säkerställs genom kunskap om bl.a. nya 
forskningsrön. Lektorernas kunskap kan gynna verksamheten som helhet och 
öka deltagande hos alla verksamma. Att detta inte görs i tillräckligt utsträck-
ning visar sig bl.a. i Språkverkstadens reifikationer (handledarmanual, webb-
sidor) som förespråkar en handledningspraktik med enspråkighetsnorm. Detta 
har troligen inte skett om personer med kompetens om flerspråkighet och 
andraspråksutveckling i högre grad varit involverade i framställningen. 

Sammantaget kan man konstatera att Språkverkstaden som verksamhet har 
en marginaliserad position på institutionen och lärosätet. Även enskilda hand-
ledare har en marginaliserad position vilket kan fastställas utifrån kompetens, 
deltagande och forskning. För studenterna kan Språkverkstaden fungera som 
en resurs genom att erbjuda en stödjande miljö där de ges möjlighet att för-
handla och lösa problem tillsammans med handledare som kan stötta och ge 
återkoppling utan att bedöma eller betygsätta. Studien visar dock att handled-
arnas bedömning av vissa skrivuppgifter upplöser handledarnas gränsöver-
skridande roll, vilket är problematiskt.  

Vad studien emellertid också lyfter fram är att upplägget som kursen Läke-
medelsprinciper och Språkverkstaden gemensamt utformat bidrar till att 
språkverkstaden införlivas i universitetets övriga konstellationer av praktik-
gemenskaper på ett sätt som inte nödvändigtvis äger rum när språkverkstaden 
ger stöd till enskilda studenter eller ger föreläsningar på enstaka utbildningar. 
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8.3 Föreställningar om akademiskt skrivande  
Föreställningar om akademiskt skrivande handlar om kunskaper, erfarenheter, 
värderingar, attityder och känslor som utvecklats i interaktion med andra över 
tid. Ofta är de egna föreställningarna inte medvetandegjorda och det är också 
vanligt att de egna föreställningarna bedöms vara sunt förnuft (jfr Lillis 2001: 
76, Gee 2012:4). För att besvara frågan om vilka föreställningar om akadem-
iskt skrivande som kommuniceras i det skrivpedagogiska samarbetet utgår jag 
från en modell utarbetad av Lea & Street (1998). Den grundar sig på att aktiv-
iteter och föreställningar kopplade till akademiskt skrivande kan delas in tre 
överlappande diskurser: färdighetsdiskursen, socialiseringsdiskursen och 
Academic Literacies-diskursen. Lea & Street (1998) hävdar att de tre diskurs-
erna inte är sinsemellan uteslutande och de två senare innefattar successivt de 
föregående.  

I det följande diskuteras först kursen Läkemedelsprinciper och därefter 
Språkverkstaden.  

8.3.1 Delkursen Läkemedelsprinciper 
Den övergripande analysen av delkursen Läkemedelsprinciper visar att alla 
tre diskurserna förekommer och överlappar. Socialiseringsdiskursen domi-
nerar delkursens pedagogiska design men här finns också spår av Academic 
Literacies-diskurs. I enskilda reifikationer såsom skrivinstruktion och check-
lista framträder en utpräglad färdighetsdiskurs men för att ge en rättvisande 
bild behöver de diskuteras som en del av en vidgad kontext vilket påpekas av 
Lea & Street:  

[I]n teaching as well as in research addressing specific skills issues around 
student writing […] takes on entirely different meanings if the context is solely 
that of study skills, if the process is seen as part of academic socialization or if 
its viewed more broadly as an aspect of the whole institutional and epistemo-
logical context. (Lea & Street 1998:158) 

Delkursens design har utarbetats utifrån lärarnas förståelse för och med ut-
gångspunkt från en heterogen studentgrupp. Grundtanken bakom det skriv-
pedagogiska samarbetet är att studenterna ges möjlighet att lära sig skriva aka-
demisk text när de börjar utbildningen.  

Inom ramen för delkursen är det flera olika deltagare som läser student-
ernas texter. Studenternas möjlighet att revidera sina texter utifrån den givna 
återkopplingen skolar in studenterna i ett synsätt där textskrivandet träder fram 
som en process. Möjlighet till omarbetning av text är förhållandevis ovanlig 
för grundstudenter i en akademisk kontext och den ger studenterna möjlighet 
att träna och förbättra sitt skrivande. När återkoppling ges på texter utan att 
revidering krävs finns en risk att återkopplingen mer blir ett sätt att legitimera 
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betyg (jfr Havnes 2008) snarare än ett verktyg för lärande (jfr Dysthe 2011, 
Lea & Street 1998). 

Delkursens design utgår följaktligen inte från att studenterna oproblem-
atiskt kan tillägna sig akademiska konventioner genom att befinna sig i miljön. 
Studenter erbjuds istället olika resurser för att uppnå kursmålen. Utbildningen 
försöker kartlägga och synliggöra var studenter befinner sig i sitt lärande (av 
skrivande kopplat till utbildningspraktiken) genom att erbjuda olika undervis-
ningsaktiviteter. Handledning och textåterkoppling från både utbildning och 
Språkverkstad kan skapa utrymme för studenter att utforska och skapa mening 
tillsammans med mer etablerade deltagare. Detta kan bidra till att lärare och 
handledare i större utsträckning kan vara explicita och referera till akademiska 
normer, principer och arbetssätt. 

I Leas artikel Academic literacies: a pedagogy for course design (2004) 
ges prov på hur forskning om akademisk litteraciet kan vara relevant för de 
som utvecklar kurser. Av de principer för en Academic Literacies-modell som 
hon utarbetat speglas flera i det skrivpedagogiska samarbetet: i) uppmärksam-
mande av glapp mellan studenter och lärares förståelse av texter, ii) strävan 
att se studenter som engagerade deltagare i praktiker och texter de möter under 
delkursen. Den första principen beaktas i det skrivpedagogiska samarbetet 
med Språkverkstaden och den andra uppmärksammas genom nybörjarnas 
möjlighet att på olika sätt involveras i den akademiska praktikgemenskapen.  

En kritik som ibland riktas mot akademin är att de konventioner studenter 
ska anpassa sig till tenderar att vara implicita (Lea & Street 1998, Lillis 2003), 
och ett sätt att svara på denna kritik är att utbildningsanordnare ger studenter 
explicita skrivinstruktioner. Analysen visar att den här typen av explicita in-
struktioner förekommer i bl.a. delkursens skrivinstruktion och checklista. Å 
ena sidan präglas dokumenten av en färdighetsdiskurs, vilket generellt inte är 
gynnsamt för nybörjarstudenter (Lillis 2003:56–58). Å andra sidan kan resul-
tatet behöva diskuteras med utgångspunkt från två perspektiv: i) instruktioner 
som del av en helhet, ii) tolkning av instruktioner. Den första punkten handlar 
om att instruktioner utgör en av många olika resurser som studenterna erbjuds. 
Med tanke på att de tre diskurserna samspelar och överlappar bör resultatet 
ställas mot vilken diskurs som dominerar delkursens övergripande design. 
Med det perspektivet blir det varken förvånande eller särskilt anmärkningsvärt 
att några delar domineras av en färdighetsdiskurs. Samtidigt kan man från ut-
bildningen behöva reflektera över om det finns något som kan förändras och 
utvecklas i fråga om skrivinstruktioner och checklista. Det andra är i vad mån 
studenter lämnas ensamma att tolka skrivinstruktionerna på egen hand eller 
om de arbetar med dem tillsammans med lärare och kurskamrater. Utifrån in-
samlat material kan jag inte svara på denna fråga. För att ge en mer rättvisande 
bild av instruktionernas roll för de enskilda studenterna hade mer data varit 
nödvändig. 
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8.3.2 Språkverkstaden 
Den övergripande analysen av Språkverkstaden visar att färdighetsdiskursen 
dominerar i uppdragsdokumentet från ledningen. Diskursen verkar i stor ut-
sträckning också rekontextualiseras i olika dokument som produceras i Språk-
verkstaden såsom webbsidor och handledarmanual även om en socialiser-
ingsdiskurs i vissa avseenden tillkommer. Strimmor av Academic Literacies-
diskursen framträder i intervjuer med tre av handledarna men också i två av 
handledningssamtalen.  

Färdighetsdiskursen har en konkret och framträdande roll i Språkverk-
stadens uppdrag från lärosätets ledning. Med utgångspunkt från uppdrags-
dokument kan man konstatera att det finns ett glapp mellan hur man sam-
hälleligt förespråkar rekrytering till högre utbildning som något som ska ”öka, 
utjämnas och vidgas till nya grupper” (Proposition 2001/02:15, s. 18) och hur 
detta realiseras i praktiken. I Språkverkstadens uppdragsdokument framträder 
en bild av att en heterogen studentgrupp är något av en belastning eftersom 
grupper från den breddade rekryteringen beskrivs ha ”bristande språkliga 
grundkunskaper” (Uppdragsdokument). Formuleringen framställer grupperna 
som avvikande från huvudfåran och implicerar att de är oförberedda att delta 
i ordinarie undervisning.  

Färdighetsdiskursen rekontextualiseras, förs fram, hänvisas till, efter-
strävas och understöds i interna dokument som Språkverkstaden själva formu-
lerat såsom webbsidor och handledarmanual. Handledare förväntas förhålla 
sig till färdighetsdiskursen och den tycks vara svår att förhandla bort. Färdig-
hetsdiskursen förekommer bl.a. på webbsidorna när Språkverkstaden presen-
terar sin verksamhet och gör gällande att de inte fokuserar på det ”ämnes-
mässiga” (webbsidor) utan istället inriktar sig på ”struktur, språk och skriv-
process” (webbsidor). Att ämne och språk är varandras komplement och inte 
uteslutande enheter är i senare forskning mer vedertaget (jfr Lillis 2001).  

Med färdighetsdiskursen framträder också en enspråkighetsnorm. När en-
språkighet och svenskhet utgör normen kan avvikelser och olikheter som 
speglar språkutveckling i texter skrivna av flerspråkiga studenter uppfattas 
som brister. En föreställning om att flerspråkiga studenter är (eller kan bli) 
dubbelt enspråkiga synliggörs också när enspråkighet är en starkt förankrad 
norm (jfr García & Wei 2014). Detta synliggörs dels genom att handledar-
manualen inte beaktar flerspråkiga studenter, dels i en del intervjuer med 
handledare. 

Socialiseringsdiskursen har som utgångspunkt att studenter behöver hjälp 
och i Språkverkstadens texter finns drag från denna diskurs. I handledar-
manualen kommer detta tydligt till utryck när handledare uppmanas att arbeta 
utifrån texttriangeln där globala aspekter anses vara mer centrala än lokala. De 
globala aspekterna såsom syfte, mottagare, struktur och disposition förstås 
som en social aktivitet som studenter kan få hjälp med. De lokala aspekterna 
som grammatik, ordval och stavning förväntas studenter att klara på egen hand 
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genom intuitiv språkkänsla (jfr Grimm 2009). Socialiseringsdiskursen kom-
mer också till uttryck vid beskrivning av hur handledningen går till både på 
webbsidorna och handledarmanualen. Där framgår att syftet med handledning 
är att studenter på sikt ska kunna identifiera och lösa problem i texten på egen 
hand genom formuleringen ”hjälp till självhjälp” (Handledarmanual, bilaga 
1). Utöver detta framställs skrivande som en process där handledaren foku-
serar på skrivprocessen och stödjer studenterna i deras skriftliga utveckling. 
Språkverkstadens uttryckta önskemål om att få komma in i ett tidigt skede av 
skrivprocessen och intresse av att vara med i utformning av skrivinstruktioner 
visar också en föreställning om skrivandet som process. Andra föreställningar 
kopplade till socialiseringsdiskursen, med en syn på skrivande som funk-
tionellt och kommunikativt, kommer till uttryck i intervjuer med handledarna 
där de framför en vidgad bild av skrivsituationen där läsar- och genreperspek-
tiv inkluderas. 

Utgångspunkter för Academic Literacies-diskursen är bl.a. att undervisning 
utgår från och bygger på studenternas tidigare kunskaper (Lea & Street 1998, 
Lea 2001). Denna diskurs saknas i Språkverkstadens uppdragsdokument och 
interna dokument, däremot synliggörs den i viss omfattning i intervjuer med 
handledare och i två inspelade handledningssamtal. Föreställningar från Aca-
demic Literacies-diskursen framträder i några av intervjuerna, bl.a. när hand-
ledare ifrågasätter färdighetsdiskursen och socialiseringsdiskursen genom att 
uttrycka tvivel om användning av texttriangeln när de arbetar med flerspråkiga 
studenter. Även i två av handledningssamtalen framgår att handledarna inte 
styrs av Språkverkstadens uppmaning att följa texttriangeln. Handledarna 
väljer istället att arbeta behovsbaserat (jfr Ferris 2003:23). Härigenom kan 
studenter och handledare förhandla mellan olika former av litteracitet, dels 
den studenter har med sig sedan tidigare, dels den som finns i den högre 
utbildningen. Detta skapar tillfälle för förståelse att packas upp och omför-
handlas i samarbete mellan studenten som har ämnesperspektiv och hand-
ledaren som har språkexpertis.  

Föreställningar om studenter, språk, litteracitet och lärande påverkar och 
formar språkverkstäders verksamheter (Grimm 2003, 2009). Den framträd-
ande färdighetsdiskurs som finns i uppdragsdokumentet från lärosätets led-
ning, i de interna texter som Språkverkstaden producerar och i förhållningssätt 
de uttrycker behöver diskuteras av flera skäl. För det första motsägs dessa 
förhållningssätt av nyare språkteoretiska synsätt om meningsskapande och 
synen på språkliga resurser som kontextuellt bundna och inte fristående från 
sitt sammanhang. För det andra är synsättet att studenterna äger problemen 
och förväntas lösa dem på egen hand problematiskt. På så sätt behöver inte 
lärare vid lärosätets olika institutioner förändra sina förhållningsätt eller 
undervisningspraktiker, och studenternas frågor och utmaningar bemöts inte 
heller i någon större utsträckning. Som en följd av detta blir Språkverkstadens 
funktion i första hand service och förvaltning utan att bidra med förändring, 
vilket ur ett utvecklings- och kvalitetsperspektiv kan ifrågasättas. För det 
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tredje främjar färdighetsdiskursen inte utveckling. Detta synliggörs bl.a. i ett 
omodernt förhållningssätt till flerspråkiga studenter, där flerspråkighet inte 
betraktas som en resurs. Förutom detta har många studenter ett behov av stöd 
och arbetssätt som främjas av Academic Literacy-diskursens synsätt.  

Sammantaget kan konstateras att en dominerande färdighetsdiskurs speglar 
ett språkteoretiskt synsätt som inte är lika förhärskande idag. För att praktik-
gemenskaper ska ges möjlighet att vidga sin repertoar (och inkludera social-
iseringsdiskursen och Academic Literacies-diskursen) förefaller det finnas ett 
behov av gränsöverskridande arbete inom akademin och här kan man dra nytta 
av Språkverkstadens kompetens om litteracitet. Av det studerade skrivpeda-
gogiska samarbetet framgår att det gränsöverskridande arbetet möjliggör att 
fler diskurser realiseras bl.a. genom erbjudande av olika resurser, möjligheter 
till processkrivande med återkoppling samt flera inlämningar inom ramen för 
delkursen.  

8.4 Handledningssamtal  
Efter induktiv analys av handledningssamtalen har två övergripande tendenser 
identifierats varav den första skapar hinder för studenters meningsskapande 
och lärande, och den andra möjligheter för studenters meningsskapande och 
lärande. Ur delanalyserna framgår att färdighetsdiskurs, socialiseringsdiskurs 
och Academic Literacies-diskurs liksom monologiska och dialogiska an-
greppssätt samspelar och kompletterar varandra i samtalen (jfr Lea & Street 
1998, Lillis 2003). Vidare kan konstateras att handledarnas möjlighet att bli 
gränsöverskridare (dvs. att de tar med sig något från en praktikgemenskap till 
en annan) (jfr Wenger 1998:98–110) påverkas av den omgärdande kontexten. 
Beroende på vilken diskurs eller vilket angreppssätt som dominerar ett samtal 
skapas skiftande förutsättningar för lärande och meningsskapande. Hur detta 
framträder och vad det kan tänkas få för konsekvenser diskuteras nedan.  

Den första tendensen, hinder för studenters meningsskapande och lärande, 
kan kopplas till yttre omständigheter i det etablerade samarbetet. Hinder upp-
står som en följd av att handledarna bedömer (godkänner eller underkänner) 
sammandraget och handledarnas gränsöverskridande sätts ur spel. Bedöm-
ningen av texter får konsekvenser både för handledare och studenter. Ur ett 
handledarperspektiv förefaller bedömningen sudda ut gränsen mellan den 
farmaceutiska utbildningspraktikgemenskapen och Språkverkstadens praktik-
gemenskap. Eftersom handledare tar sig an en del av lärarnas ansvar (dvs. 
bedömning) uppstår förväntningar från studenter att handledare ska kunna tala 
om hur sammandraget ska utformas för att godkännas. Handledarna dras på 
detta sätt in i den farmaceutiska praktikgemenskapen utan att förfoga över 
dess ämneskompetens eller förhandlad förståelse. De uppluckrade gränserna 
mellan praktikgemenskaperna kan också påverka och begränsa interaktionen 
i handledningssamtal och medföra en ökad orientering mot färdighetsdiskurs 
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och monologiskt angreppssätt. Ur ett studentperspektiv upprättar bedöm-
ningen nya gränser eftersom studenter förväntas förhålla sig till två olika prak-
tikgemenskapers skrivkonventioner för att bli godkända. Detta kan få till följd 
att studenternas skrivande försvåras och enskilda handledare och/eller Språk-
verkstaden uppfattas av studenter som inkräktare (jfr Wenger 1998:110). 
Dessutom kan bilden av Språkverkstaden som ett utrymme där studenten ska 
få vara anonym och känna sig trygg påverkas (jfr Thonus 2002). 

Handledarens roll som gränsöverskridare går förlorad med uppgiften att 
bedöma genom att i) sudda ut gränser, när handledaren dras in som deltagare 
i en farmaceutiska praktikgemenskap och ii) konstruera nya gränser, genom 
att studenter måste förhålla sig till två olika praktikgemenskapers skriv-
konventioner. 

Den andra tendensen, möjligheter för studenters meningsskapande och 
lärande, framträder i handledningssamtal där pm:et behandlas. Språkverkstad-
ens handledare blir gränsöverskridare i skrivhandledningen genom att orien-
tera sig mot och stötta studenternas akademiska skrivande. Tre olika teman 
framträder. Det första temat, explicitgöra och resonera kring normer och 
konventioner, synliggörs bl.a. när handledaren förespråkar användning av 
vetenskaplig terminologi, upplyser om akademiska konventioner och hjälper 
studenten tolka handledarens återkoppling. Det andra temat, stärka studenten 
som skribent och andraspråksinlärare, åskådliggörs bl.a. när handledaren 
bygger på studenters tidigare erfarenhet och kunskaper (t.ex. genom trans-
languaging [jfr García & Wei 2014]), arbetar med utgångspunkt från stud-
entens behov och utnyttjar handledningen som ett tillfälle för andraspråks-
utveckling. Det sista temat, stimulera meningsskapande och delaktighet, be-
lyses bl.a. när handledaren uppmärksammar potentiella glapp mellan lärarnas 
och studentens förståelse samt när skilda deltagares (studenters, handledares 
och lärares) olika och kompletterande kompetenser fungerar som resurser vid 
problemlösning och meningsskapande. 

Samtal som orienterar sig mot Academic Literacies-diskurs tillsammans 
med dialogiska angreppssätt skapar tillfälle för förhandling, meningsskapande 
och lärande, vilket inte är så överraskande. Mer intressant är kanske att hand-
ledningspraktiker som direkt vänder sig emot och kontrasterar Språkverk-
stadens förespråkade handledningspraktiker kan bli tillfälle för förhandling, 
meningsskapande och lärande.  

Språkverkstadens handledarmanual präglas av färdighetsdiskurs och soc-
ialiseringsdiskurs, där socialiseringsdiskursens fokus på skrivande som pro-
cess kan beskrivas som studentcentrerat. Nyckeln till framgång i detta an-
greppssätt är studenternas egna ansträngningar och förmågor – inte handled-
arnas kunskaper. Studenten själv förväntas vara en motor i skrivprocessen 
genom att t.ex. kunna ”precisera oklarheter i texten” eller ”rätta själv” (jfr 
Handledarmanual, bilaga 1). Angreppssätt som förespråkas i manualen följs 
dock inte i praktiken, vilket åskådliggörs bl.a. genom att handledare fäster 
uppmärksamhet på hur sättet att formulera sig har betydelse. Handledare 
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arbetar med lokala nivåer som grammatik och ordval, och resonemang förs 
bl.a. om hur avvikande former kan störa förståelsen hos läsaren. I den här 
typen av situationer kan handledaren ha mer kunskap än studenten och den 
kommuniceras också till studenten. För flerspråkiga studenter som kan ha 
svårt att uppmärksamma den här typen av avvikelser på egen hand kan åter-
kopplingen på lokal nivå vara extra värdefull (Matsuda & Cox 2009, Powers 
1993). Uppmärksammande och resonemang kan möta studentens omedelbara 
behov och bidra till ökad förståelse. Den kan också fungera formativt och kan 
vara något som studenten kan ha nytta av långsiktigt. Handledare blir i hand-
ledningssamtalen både handledare och (andraspråks)lärare (jfr Thonus 1993). 
Det senare gör att handledares kunskap om andraspråksutveckling och fler-
språkighet blir en betydelsefull resurs.  

Att handledarna i samtalen använder sig av direkt återkoppling är inte an-
märkningsvärt. Shamoon & Burns (1995) menar att inom andra ämnesdiscip-
liner är hierarkier och asymmetrier en accepterad del av handlednings-
praktiker. Detta resonemang återfinns också när Lave & Wengers (1991) dis-
kuterar hur perifera deltagare (studenter) genom aktivitet (handledning och 
återkoppling) med en mer etablerade deltagare kan öka sitt deltagande.  

En slutsats man kan dra av detta är att handledning i Språkverkstadens sam-
tal verkar formas utifrån studentens behov, snarare än utifrån en manual. Eller 
så kan man vända på det och säga att manualen inte blir ett gränsobjekt 
eftersom den bygger på föreställningar och inte på forskning eller beprövad 
erfarenhet.35  

Att samtal i Språkverkstaden är institutionella samtal är väl känt sedan tid-
igare (Thonus 1999b, Mackiewicz & Thompson 2015, Linell 2011) och att 
sådana samtal är asymmetriska går inte att blunda för. Handledare kan bli 
gränsöverskridare i handledningssamtal vid tillfällen där handledare och stud-
ent inte är likvärdiga samarbetspartners utan där handledaren faktiskt bidrar 
med sin kunskap om t.ex. andraspråksutveckling men även studenten har egna 
ämneskunskaper om sin text som behöver förhandlas.  

Sammantaget kan konstateras att olika diskurser och angreppssätt sam-
spelar men en förutsättning för att de ska leda till meningsskapande är att den 
övergripande handledningen sker i en dialogisk och tillåtande miljö.  

8.5 Utmaningar och möjligheter för språkverkstäder 
Lärande i praktikgemenskaper är inte begränsat till nybörjare. En praktik-
gemenskap kan vara en plats som involverar lärande och kunskapsutveckling 
för alla individer och på samma sätt som de lärande individerna utvecklas kan 
också kunskap i verksamheten och gruppen. utvecklas (Lave & Wenger 1991, 

                                                      
35 Babcock & Thonus (2012:32) gör en distinktion mellan lore och anecdote. De definierar lore 
som common-sense, baserat på erfarenhet och observation av andra medan anecdote är person-
liga erfarenheter som kan påverkas av både minnet och önskemål.  
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Wenger 1998). Med utgångspunkt från Wengers teorier kan språkverkstäder, 
med sitt gränsöverskridande uppdrag, vara en verksamhet som involverar lär-
ande för studenter men också för lärare och handledare vid lärosätet. Om 
språkverkstäder förväntas vara en lärandemiljö för studenter, lärare och hand-
ledare finns flera utmaningar avseende i) inkluderande organisation, ii) stra-
tegisk planering och iii) forskning.  

Den första punkten, inkluderande organisation, kan ha olika ambitionsnivå 
och den kan handla om både samhällelig och pedagogisk inkludering. Utifrån 
ett samhälleligt perspektiv kan inkludering innebära att en större andel av 
populationen får tillgång till högre utbildning. Detta kan vara viktigt, dels 
eftersom det kan sägas stärka landets konkurrenskraft med välutbildad arbets-
kraft, dels kan det vara ett inslag i att öka den demokratiska utvecklingen. Om 
samhällelig inkludering ska förverkligas och den breddade rekryteringen ska 
leda till ett breddat deltagande ställs därför nya krav på undervisande lärare i 
den högre utbildningen. Det kan behövas förändringar och utveckling i lärar-
nas pedagogiska praktiker, i deras syn på litteracitet och lärande liksom kun-
skap om den nya studenpopulationen. En av de största utmaningarna för lärare 
är att stödja studenterna att tillägna sig akademisk litteracitet dvs. hur stud-
enterna ska förstå, tolka och organisera kunskap såsom det utövas i akademins 
olika ämnen och discipliner (Lea & Street 1998, Ivanič 1998, Lillis & Scott 
2007). På samma sätt som utbildning kan betraktas som en förändringsprocess 
snarare än en assimilationsprocess när det gäller studenter, kan lärandet för 
lärare handla om att vidga sin repertoar. Genom att lärare får ta del av en ide-
ologisk syn på litteracitet och lärande kan de successivt medvetandegöras och 
uppmuntras att utveckla sina praktiker. I denna utveckling kan språkverk-
städer med sin särskilda kompetens ha en viktig roll vilket uppmärksammas 
av Spooner:  

It seems to me the writing center is uniquely situated not only to interpret the 
[…] academy to the transcultural student […], but also to interpret that student 
to the […] academy. (Spooner 1993:3) 

Den andra punkten, strategisk planering, handlar om att nuvarande organisa-
tioner kring språkverkstäder förefaller ha svag teoretisk och strukturell för-
ankring, oberoende av organisationsform. Även om det finns ett svenskt nät-
verk kring språkverkstäder saknas fortfarande en gemensam professionaliser-
ing. En grundläggande faktor för professionaliseringen är hur språkverkstäder 
förses med personal. Vad utgör viktig kompetens? Är det individer med 
relevanta forskningsintressen, kompetens i skrivande och litteracitet, kommu-
nikation, andraspråksutveckling, dyslexi och specifika läs- och andledare 
nödvändigtvis behöver ha språkvetenskaplig kompetens eller finns möjlig-
heter rekrytera gränsöverskridande genom att engagera handledare från andra 
ämnesområden? Vidare kan man tänka sig att flerspråkiga handledare skulle 
kunna utgöra en särskild kompetens i handledning med flerspråkiga studenter 
(jfr Grimm 2008). Det finns många utvecklingsmöjligheter inte minst genom 
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att ta del av internationell forskning som erbjuder diskussion kring olika orga-
nisatoriska lösningar.  

Den här typen av organisatoriska förändringar kan äga rum först när de 
föreställningar som finns i verksamheten synliggörs. Om kompetens hos 
handledare synliggörs kan den också tillvaratas och de skulle i större utsträck-
ning kunna delta på samma villkor som andra anställda vid lärosäten. Det kan 
vara resursslöseri att kompetensen som finns hos handledare inte tillvaratas i 
någon större utsträckning, dels eftersom den inte vidareförmedlas till kollegor 
i Språkverkstaden eller till omgärdande praktikgemenskaper, dels eftersom 
verksamheter inte utvecklas.  

Språkverkstäder ger service till både studenter och lärare. Om lärare anam-
mar akademins autonoma synsätt på akademisk litteracitet kan det bli något 
av en paradox om språkverkstäder förespråkar ett ideologiskt synsätt (jfr 
Carter 2009). Spänningen i dessa förhållningssätt leder till att språkverkstäder 
förefaller ha i uppdrag att hantera och kontrollera och eliminera olikheter 
snarare än att försöka förstå och förhandla (jfr Grimm 1996:524). Kan det vara 
så att språkverkstäders uteslutande fokus på studenter och lärare kanske skett 
på bekostnad av de egna deltagarna? Om så är fallet skulle ett vidgat perspek-
tiv med fokus också på handledarna kunna skapa mer inkluderande organisa-
tion för att handledarna ska få den centrala position som de behöver. 

Strategisk planering, handlar också om att språkverkstäder behöver kun-
skap om de studenter (och lärare) som uppsöker verksamheten för att kunna 
stödja skrivandet. Vilka är de? Vilka behov har de? Vilka utmaningar möter 
de? Det finns få publicerade uppföljningar av verksamheterna som visar vilka 
institutioner som studenter som söker sig till språkverkstäder kommer från och 
hur sammansättningen av handledare möter det behovet.  

Det undersökta skrivpedagogiska samarbetet är ett exempel på hur sam-
arbete mellan institutioner kan gå till och visar hur ämnesinstitution och språk-
verkstad med sina olika kompetenser uppnår synergieffekt.  

Den tredje punkten i listan ovan är forskning. En central fråga är varför 
svenska språkverkstäder i liten utsträckning är en del av lärosätenas forsk-
ningsmiljö. Att forskning bedrivs i språkverkstäders regi är nödvändigt om 
språkverkstäder ska vara en del av den högre utbildningen och kunna bidra till 
att utveckla självständiga och kritiska medborgare. Forskning behövs som 
redskap för att synliggöra den egna praktiken i organisationen. Vilka är vi? 
Vad gör vi? Med vem? Vad fungerar? Varför? Varför inte? Dessutom behövs 
forskning för att bygga en forskningsbaserad praktik i så stor utsträckning som 
möjligt. Men det är också viktigt att språkverkstäder samarbetar både nation-
ellt och internationellt. Forskningen gör att man lär av varandra och kan bidra 
till att forma en mer inkluderande utbildningspolicy. Forskning som bedrivs 
om handledning inom ramen för språkverkstäder kan i hög grad också till-
lämpas i andra lärandekontexter. Eftersom forskningen syftar till att stärka och 
förbättra studenters lärande kan resultat också tillämpas på många olika håll 
inom akademin (jfr Corbett 2008, 2015). 
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Den kunskap och kompetens som ackumuleras i handledararbetet (arbetet 
med olika utbildningar, samtal med studenter, läsning av studenttexter, läs-
ning av lärares uppgifter och skrivinstruktioner eller återkoppling) är idag i 
liten utsträckning föremål för forskning. Därför förmedlas dessa kunskaper 
endast i liten utsträckning vidare till lärare vid andra utbildningsinstitutioner. 
Denna samlade kunskap som finns hos handledare i språkverkstäder skulle 
kunna bidra till en reflekterande och inkluderande verksamhet med ökat del-
tagande för studenter från den breddade rekryteringen och medverka till att 
personal rustas för att möta studenter från denna studentgrupp. 

Min uppfattning är att språkverkstäder har stor utvecklingspotential och 
kan bidra med social förändring. Med hjälp av deltagare som vill förändra och 
utveckla undervisningspraktiker och beakta den språkliga och kulturella 
mångfald som finns hos studentpopulationen kan nya förhållningssätt er-
bjudas som gagnar både lärosätets studenter och lärare. Studenter som ingår i 
den breddade rekryteringen kan ses som resurser istället för brister, vilket är 
viktigt inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.  

Avslutningsvis vill jag säga att min förhoppning är att denna avhandling 
kan bidra till att forskning kring svenska språkverkstäder utvecklas vidare. 
Om svenska språkverkstäder ska ingå i ett inkluderande utbildningssystem är 
det av vikt att språkverkstäder som stöttar marginaliserade grupper i sin tur 
inte har marginaliserade roller vid lärosäten. Ett förhållandevis enkelt sätt att 
påbörja denna process är att öka professionaliseringen bland handledare. Per-
sonalen har förvisso kompetens men de behöver också fortbildas och fram-
förallt behöver forskning om språkverkstäder bedrivas inom ramen för språk-
verkstäders verksamhet. Då skapas bättre förutsättningar för språkverkstäder 
att bli den plattform för lärande de faktiskt kan vara.  
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Summary 

The main focus of this dissertation is new students’ first encounter with aca-
demic writing at a pharmaceutical degree program with many multilingual 
students at a Swedish university. During their first introductory module (Phar-
maceutical Principles), the students are expected to write a short academic 
paper. A stumbling block for many students entering higher education (HE) is 
academic writing. In an attempt to support students in their individual writing, 
the university teachers (henceforth teachers) from the pharmaceutical module 
have established a pedagogical writing collaboration project with the tutors at 
the university writing center (henceforth tutors). In the project, the students 
are expected to write a short academic paper that the teachers assess, whereas 
the tutors assess the abstract. The focus of this study is on this writing project.  

During the last twenty years, higher education in Sweden has expanded and 
different educational reforms have taken place which have increased partici-
pation in higher education. The development is part of an official broadening 
recruitment agenda and has transformed the educational system. The Act of 
Higher Education declares that the diversity represented in society should be 
mirrored in higher education and that this should actively be encouraged 
through broadening recruitment (Högskolelagen 1 kap. 5 §). Current govern-
ment policy also states that 50 % of a student cohort are expected to have 
entered higher education by the age of 25 (Prop 1998/99:1). As a result of the 
broadening recruitment goal, the Department of Education established a de-
legacy in the early 2000s, the main aim of which was to support projects that 
encouraged broadening recruitment. Approximately one hundred projects 
were funded and eight of these were writing centers (Broady et.al. 2006). The 
establishment of writing centers in Sweden can therefore be seen against the 
backdrop of broadening recruitment and currently most Swedish higher edu-
cation institutions have writing centers. From a local educational perspective, 
writing centers offer service to students and teachers. From an education 
policy perspective, writing centers are not a tool in the broadening recruitment 
initiative, rather they can serve to increase HE student completion rate. Broad-
ening recruitment has not only brought linguistic, social and cultural diversity 
to higher education, it has also been accompanied by a public discussion of 
students’ falling standards particularly when it comes to writing. Students are 
more often than not depicted as lacking the academic literacy required to 
succeed in higher education. This amounts to a deficit model which focuses 
on shortcomings of students and of their prior education (Smit 2012). This 
kind of discussion produces attitudes that higher education does not i) have a 
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responsibility for these issues, ii) need to acknowledge the problems or iii) 
have to take accountability or examine their own practice.  

This thesis suggests that there are other courses of action to handle diversity 
in the student body which include changes in how teachers in higher education 
think and act. To focus on students’ shortcomings and to expect someone else 
to resolve these is not going to solve anything in a long-term perspective. In 
this study I therefore question this type of claims about student writing and 
propose another approach to writing which can be found in a situated approach 
to literacy where focus is more on possibilities than problems.  

As presented in chapter one, the principal aim of this thesis is to discuss the 
pedagogical position of Swedish writing centers in relation to surrounding 
conditions. This is done through a case study of organization, attitudes and 
learning potential in a pedagogical writing collaboration project. Central 
research questions for this study are:  

1. How is the organization surrounding the course module and the writing 
center designed and how can this affect the writing pedagogical collab-
oration? 

2. What attitudes of academic writing are communicated? 
3. In which way can tutorials in the writing center constitute a platform 

for learning and meaning making in Academic Literacy? 

In chapter 2, the theoretical framework for the study is introduced and three 
different theories are implemented to provide a theoretical context for the 
object of study. Strategies of interpretation have been taken from New Liter-
acy Studies (NLS) (Street 1984, Barton et.al. 2000, Lillis 2003, Gee 2015), 
Wenger’s Social Learning Theory (Wenger 1998) as well as dialogism 
(Bakhtin36 1981, 1984, Matusov 2009). 

Literacy is a much-disputed subject and there are at least two different 
models of explanation. Literacy scholars within the field of NLS make a dis-
tinction between the autonomous- and the ideological model (Street 1984, 
Barton 2007). An autonomous model presupposes that literacy is a cognitive 
skill and it is understood as decontextualised with a focus on technical aspects 
of reading and writing. With this approach, literacy is expected to be learned 
and controlled by the individual student/person and if it is not developed 
according to standards, a deficiency is located within the individual. An ideo-
logical model considers literacy as a social practice which makes the context 
of utmost important for how individuals can develop meaning of text and other 
linguistic resources. With an ideological approach, literacy becomes part of 
sociocultural contexts and these contexts are also shaped and developed by 
the participants (Street 1984, Barton 2007, Barton et.al. 2000). An important 

                                                      
36 I use conventions for transcriptions from Russian into English and Swedish. The Rus-
sian  <х> is transcribed as  <kh> in English and <ch> in Swedish.  
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distinction between these two models is that with an ideological view an indi-
vidual has access to different literacies but with an autonomous view there is 
only one literacy. NLS emphasizes that educational institutions usually sup-
port dominating writing practices and that the registers which are valued in 
education are not taught to those who are less privileged (Gee 2004:3). The 
research field called Academic Literacies has developed from New Literacy 
Studies (Lea 2008, Lillis 2001, 2003) and the concept has been used in the UK 
since the mid-1990s. In conformity with NLS, this research is linked to an 
ideological view of literacy and writing within the academy is understood as 
social practices. Academic Literacies research is interested in and highlights 
contradiction and inconsistencies within higher education and researchers em-
phasize the importance of studying students’ writing in the context where it is 
produced (Lillis 2001). Scholars in Academic Literacies believe that student 
writing is about epistemology, practice and discourse instead of focusing on 
perceived deficits in the students. This line of research also questions the 
notion that literacy can be transferred from one context to another and it claims 
that students’ difficulties with writing are simplified if one maintains that they 
foremost can be found in students’ texts. Academic Literacies gives attention 
to the fact that teachers in higher education need to consider how knowledge 
is constructed within their fields given that they are expected to work with 
students from different backgrounds and different expectations.  

An additional starting point for this thesis is Wenger’s Social Learning 
Theory (1998), which is based on situated learning theories and builds on 
assumptions that knowledge is realized in groups between individuals, over 
time and in shared practices. Wenger (1998) explains that learning takes place 
through participation in communities of practice (CoP). Lave & Wenger 
(1991) also describe learning linked to participation in a group and they use 
the term legitimate peripheral participation (LPP). Learning through LPP 
requires that new-comers are offered legitimacy and are given possibilities to 
actively participate in a CoP. In communities of practice, practices are shared, 
negotiated and developed as an important component of learning. Negotiation 
takes place through coordination between participants’ participation and rei-
fication (Wenger 1998). Participation refers to the process of taking part in 
activities but also the relations to others in this process (Wenger 1998:55). 
Reification, on the other hand, is the process of giving form to actions, expe-
riences, events, relations and feelings etc. (Wenger 1998). Reification deals 
with “the process of giving form to our experience by producing objects that 
congeal this experience into ‘thingness’” (Wenger 1998:58). Wenger claims 
that the process of reification is central in all communities of practice and that 
all communities of practice produce e.g. abstraction, tools, terms and concepts 
that reify something of that CoP in congealed form (Wenger 1998). Reifica-
tions often appear within education and can be codified knowledge in books 
or course specifications, for example. 
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 In the context of a community of practice, participants can also develop 
different types of trajectories. This concept of trajectory should not be seen as 
paths that can be foreseen but instead it connects the past, the present, and the 
future and gives learning a direction (Wenger 1998:154). The concept tries to 
capture the process over time when participants move in a new direction by 
acting in a new way, which is not necessarily an easy process. According to 
Wenger, there can be various types of trajectories: peripheral, inbound, in-
sider, boundary, outbound as well as paradigmatic (Wenger 1998:153–156). 

Boundary is another important concept in Wenger’s work (1998). He sug-
gests that boundaries are important for two reasons. First of all, they connect 
communities of practice and, secondly, they offer learning opportunities. The 
processes at the boundaries can be abridged by brokers and boundary objects. 
Brokers are persons who can create connections between communities of 
practice by applying practices from one CoP to another. Wenger states that 
brokers should be careful of i) getting too involved because they can then 
become part of the CoP and ii) being rejected as intruders (1998:110). Bound-
ary objects are artefacts which are a part of several CoPs and thus facilitate 
cooperation (Wenger 2000 235–236). When analyzing socially situated learn-
ing, Wenger’s analytical toolbox offers a way to illustrate i) how learning can 
take place ii) how certain forms of meaning making can be prioritized before 
others and iii) why participants do not necessarily participate on equal condi-
tions.  

Since interaction is a meaning-making process within a social practice, 
theories of dialogism are needed and are therefore discussed briefly in chapter 
2. Dialogism draws attention to interaction and the fact that meaning making 
is created in the communication between participants. Bakhtin (1981, 1984) 
states that dialogue is fundamental in all human interaction. In this study, 
focus is on tension between dialogue and monologue. To polarize and com-
pare dialogue to monologue is not uncommon in research around Bakhtin or 
research about pedagogics or education. In this study, however, monologue 
and dialogue are not understood as antipoles but as complementary (cf. 
Matusov 2009). Through this interpretation, learning situations do not have to 
be labeled dialogue or monologue but instead features of both can be found to 
varying degrees and in parallel.  

In Chapter 3, previous research on academic writing of relevance for my 
study is presented from an international and national perspective. The chapter 
is divided into four sections: Academic Literacies, Swedish research on aca-
demic writing, Writing in a second language and Tutoring second-language 
students. In chapter 4, the data that the study is based on and the methods of 
analysis are presented as well as ethical considerations. The data consists of 
steering documents, student texts, interviews, observations, and recorded 
tutorials from the pharmaceutical degree program and the writing center. 
Three groups of participants are included in the study: students, teachers and 
tutors. Students in the pharmaceutical degree programs are to a great extent 
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multilinguals and official figures confirm that somewhere between 64 % – 
76 % have an international background (Sveriges officiella statistik 2014).  

The data is extensive and, because of this not all data has been analyzed in 
the study. Careful consideration has been given to the ethical dilemmas en-
compassed in handling empirical material. The university, the Pharmaceutical 
Department, the course module and the writing center are all anonymized. 
Students, teachers and tutors have all consented to participate in the study and 
their names are omitted.  

In general, ethnographical studies have an epistemological orientation 
where the researcher is part of the object of study which makes the researcher 
a research tool (Kell 2010:217). Although ethnographic research does not 
have uniform methods, there are some common requirements within this kind 
of research. The following aspects have been considered and applied to vari-
ous degrees: i) participant perspective ii) theories and hypothesis developed 
over time, iii) data from authentic environments collected during a long time, 
iv) triangulation, and v) method of analysis in several stages as well as partic-
ipant control (Flowerdew 2002, Hammersley & Atkinson 2007). 

Wenger’s Social Learning Theory (1998, 2000) is a point of departure for 
analyzing how the social practices studied in this thesis are connected. It is 
used to illustrate what social configurations the investigated university is a 
part of and how different circumstances can influence the writing pedagogical 
collaboration. Not only local communities of practice, which is the focus of 
Wenger’s theory (1998), is used since it could give a fragmented picture of 
the object of study. There are national circumstances outside of the local com-
munities of practice that affect how communities of practice are shaped and 
reshaped on a local level and these are studied to some extent as well.  

Lea & Street’s (1998) framework is used to analyze the different perspec-
tives on academic writing that are communicated. They present three different 
and overlapping models of student writing in higher education: study skills, 
academic socialization and academic literacies. The study skills model has a 
deficit focus, where the solution is found in student texts and the view of writ-
ing is technical and instrumental. The socialization model focuses on students’ 
needs to be socialized, and the solution is to introduce new students to writing 
and the view of writing is writing as a process. The academic literacies model 
focuses on meaning making and identity. The solution is meaning making 
through social interaction, negotiation contesting and the view of writing as 
meaning making, contested and negotiable. In the present study, the different 
models have been operationalized with different themes defined from Lea & 
Street (1998) and Ivanič (2004), but also adapted to the empirical data. The 
different perspectives are analyzed in series of contacts (cf. Rönn 2009). 

The analysis of the tutorials between students and tutors has been inductive. 
In the analysis, Lea & Street’s (1998) model, Bakhtin’s monologic- and dia-
logic orientation (Matusov 2009), as well as Wenger’s (1998) concept of bro-
kering are used. Previous research explains that tutorials can be divided into 
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three overarching phases: i) diagnostic phase ii) directive phase and iii) clos-
ing phase (Ritter 2002:123). According to Cumming & So (1996), these 
phases can also be divided into shorter sequences that generally consist of: i) 
identification of problem ii) meaning-making process and iii) solution which 
is occasionally accompanied by a follow-up sequence.  

The results of the dissertation are presented from a macro- to micro per-
spective in chapters 5, 6 and 7. Chapter 5 examines organizational conditions, 
chapter 6 investigates different attitudes about students’ writing and chapter 7 
focuses on tutorial interaction between students and tutors. In chapter 5, 
research question one which focuses on the organization of the university sur-
rounding the module Pharmaceutical Principles and the writing center is dis-
cussed. In addition the chapter also explores factors that can affect the collab-
oration project. Applying an organizational frame in a linguistic thesis is 
accounted for by the fact that the different aspects of organization influences 
literacy practices. In this chapter, analytical tools from Wenger (1998) are 
applied. The overarching analysis shows that neither the module (Pharmaceu-
tical Principals) nor the group of new students constitutes a community of 
practice in contrast to the writing center where a community of practice is 
shared.  

Instructors teaching the module Pharmaceutical Principals are peripheral 
participants in a larger educational community. The chair professor is on an 
insider as well as a paradigmatic trajectory while the teaching Ph.D. students 
are on peripheral-, insider- and may be on outbound trajectories as well. 
Central reifications that coordinate the teachers are the course design, written 
instructions and techniques for feedback. Wenger states that reifications are 
not always short-cuts to understanding/meaning-making (Wenger 1998:264). 
This is confirmed in the study when teachers acknowledge students’ difficul-
ties with instructions and feedback. The pharmaceutical students are periph-
eral participants in the educational community of practice and they are on 
peripheral-, insider-, and most presumably outsider trajectories. Interviews 
with students verify that reifications are not always a shortcut to understanding 
and some express that they find academic writing a challenge and some that 
feedback from teachers and tutors are at odds.  

Analysis shows that the writing center has a marginal position at the uni-
versity as well as in the language department where it is incorporated. This is 
supported by the fact that the writing center has limited oppurtunity to exercise 
influence partly because it has a boundary-crossing goal and partly because it 
does not have an explicit research assignment, which is problematic since 
research is a foundation pillar in a scholarly context. Another finding is that 
there is no reification or policy stating what educational background and 
knowledge is required for tutors in the writing center. Staff recruitment is not 
based on the assignment from the university management since the tutors are 
not divided evenly between the writing center’s target groups. In addition staff 
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recruitment does not seem to be based on identified needs of students or teach-
ers visiting the writing center. It also seems that the group constellation of 
tutors, which consists of tutors who have their main employment in the writing 
center as well as tutors who have their main employment in other parts of the 
department, can affect learning and dialogue. Tutors with limited time in the 
writing center seem to have a marginalized role in the writing center. A con-
dition for collegial learning and dialogue is that individuals experience partic-
ipation and if the conditions for employment are obscure it can be difficult to 
engage in dialogue which leads to learning.  

Teachers, students, and tutors hold different views on the writing pedagog-
ical collaboration and writing pedagogy. As for the teachers, the collaboration 
project with the writing center seems to be a platform for development. When 
it comes to the students, the collaboration project has both advantages and 
disadvantages. Advantages are that students are able to write academic texts 
and get feedback during the writing process within the module from different 
participants (teachers, students and tutors), which is fairly uncommon in an 
academic context (cf. Dysthe 2011). However, the fact that the writing center 
tutors are assigned to assess abstracts of the short academic papers can be a 
disadvantage that can affect the students’ guaranteed anonymity. It can also 
lead to a perception of tutors from the writing center as gate-keepers and in-
truders (Wenger 1998:110) rather than as a resource. When it comes to the 
writing center, there are organizational structures that can affect the writing 
collaborative project and for that reason the official assignment from the uni-
versity management and the positioning of the writing center within a depart-
ment need to be discussed. The official assignment given to the writing center 
from the management is dominated by an autonomous view of writing, which 
can result in that the writing center is expected to fix students with perceived 
deficits so they can be included in the mainstream (cf. Ede 1989). The depart-
ment’s interpretation of the assignment has also led to the fact that staff in the 
writing center are not doing relevant research such as on second language 
development, literacy, or writing centers’ practices. Whereas it is well recog-
nized in the academy that education should be carried out on a scientific basis, 
this does not apply in the writing center. This can result in a writing center 
practice that stagnates, where no pedagogical development takes place, which 
is reflected in outdated attitudes to multilingual students and online feedback.  

In Chapter 6, attitudes towards academic writing are analyzed in series of 
contacts (cf. Rönn) with a starting point in Lea & Street (1998). The overall 
results show that in the collaboration project on writing: i) study skills and the 
socialization model dominate ii) discourses often overlap iii) recontextual-
isation of academic terminology and norms require explicit teaching and dia-
logue. In the module Pharmaceutical Principles, the socialization model is pro-
nounced. When it comes to the writing center, the skills model dominates in 
the assignment from the university management. This model is also recon-
textualised in the reifications produced by the writing center, such as the tutor 
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manual and the web pages, but a socialization model is also added and 
operates in parallel to the former model. The assignment from the university 
management is impregnated by a skills discourse that can be problematic if it 
is followed and recontexualised in writing center practice. Since two reifica-
tions that recontextualize the skills model are the tutor manual and the text 
triangle, which have an autonomous view of literacy regarding online tutoring 
as well as multilingualism. In interviews, some tutors reontextualize a skills 
model where the responsibility is put solely on the student and not on the sur-
rounding educational context. But at the same time, some tutors have an ide-
ological view of literacy where multilingualism is seen as a resource. The 
latter view cannot be found in the reifications produced by the writing center. 
This can be explained by the fact that there are several models working in 
parallel and the reason for putting forward the autonomous model may be that 
it is emphasized in the writing center assignment. Another explanation could 
be that tutors who have an ideological view of literacy have marginalized 
positions in the writing center, which in turn makes their knowledge and 
approach invisible when reifications are produced (cf. results from chapter 5).  

In chapter 7, the third research question is discussed – in what way can 
writing center tutorials constitute a platform for learning and meaning making 
in academic literacies? In the analysis, Lea & Street’s framework (1998), 
Bakhtin’s monologic- and dialog orientation (Matusov 2009), and Wenger’s 
concept of brokering is included (1998). The focus of the chapter is on the 
potential for meaning making and learning which is in line with New Literacy 
Studies and Academic Literacies where research advocates change and devel-
opment (Lillis & Scott 2007). Three tutorials, with three native tutors and three 
multilingual students, show that the interaction differs depending on if it is 
about the student abstract or about the student academic paper overall. Firstly, 
tendencies that indicate obstacles for student learning are discussed and, sec-
ondly, the potential for meaning making and learning is discussed. 

The assessment task that writing center tutors are assigned seems to cause 
tension in the tutorial and cause potential obstacles for student meaning 
making and learning to emerge. This is demonstrated when the tutorial from 
a student perspective seems to raise more questions than answers. The tutor 
often applies a skills model where focus is on the text and surface language 
(Lea & Street 1998). There are also institutional claims of transparency, which 
means that the student text is made visible as a concern whereas aspects aris-
ing from institutional practices remain hidden and taken as given (Lillis 2000). 
In addition, monologic and dialogic orientations are in operation and the mon-
ologic dominates when the tutor: i) gives concrete suggestions, ii) is the main 
resource in the situation and iii) does not encourage discussion. When discus-
sion of technical terms take place in the tutorial, the student is oriented towards 
the pharmaceutical education CoP whereas the tutor is oriented towards a 
plain language norm. These different orientations can affect the student’s abil-
ity to learn since the tutor does not acknowledge the differences between these 
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orientations. The tutor does not take the student’s questions into consideration 
or take part of available reifications such as writing instructions or course eval-
uations. In the tutorials where the abstract is discussed, the tutor’s position as 
broker is rejected and replaced by that of an intruder which is confirmed in the 
course evaluations. It is important to note that these results are based upon one 
tutorial.  

The potential for meaning making and learning has been divided into in 
three themes in this thesis. The first theme, how tutors make explicit and dis-
cuss norms and conventions is revealed in the tutorials when tutors: i) encour-
age students to use scientific terminology ii) make implicit conventions ex-
plicit iii) stress the importance of other word choices to adjust to the academic 
context. The second theme, to strengthen students as writers and second-
language learners appears when tutors notice: i) grammar ii) students as risk-
takers iii) students’ multilingual repertoire. And the last theme, to stimulate 
meaning making and participation, is expressed when the tutors manage to use 
the students, the teachers (the silent participant), and their own competence 
when negotiating and solving problems. In tutorial 2 and 3, all three models 
interact. The skills model is expressed when tutors advocate work on surface 
language and use themselves as main resource. The socialization model is 
expressed when the difference between spoken and written language is 
acknowledged. The Academic Literacy model is expressed in several ways, 
partly when a gap between students’ and teachers’ understanding of text is 
acknowledged, partly by supporting students’ second-language development 
and encouraging use of a multilingual repertoire. These last two aspects are 
not explicitly stated in Lea & Street (1998), but Lea states that an Academic 
Literacies model “takes account of students’ present and previous literacy 
practices” (2004:744), which I interpret as drawing upon the students’ whole 
linguistic repertoire. Just as models can overlap, monologic and dialogic ori-
entation can also interact. Monologic orientation is expressed when tutors 
identify deviation but also when they ask non-authentic questions. Even if 
these processes generally can be labelled as monologic, the analysis shows 
that the tutor and student together find solutions and this process can be sup-
portive, dialogic and formative for multilingual students. This demonstrates 
that the polarization of monologic and dialogic can be difficult.  

In contrast to the tutorial which deals with the abstract, the tutorials con-
cerning the academic text positions the tutors as brokers as they recon-
textualize academic practice and their competence of second-language learn-
ing is negotiated. It also seems as if the tutors are actively trying to prevent 
the position as intruder by utilizing students, teachers and their own compe-
tence as well as positioning themselves outside of the pharmaceutical educa-
tional community.  

Chapter 8, Summary, Conclusion and Discussion is divided into five sec-
tions. First, there is a discussion of methods, followed by three sections dis-
cussing the result chapters (5, 6 and 7). The last section focuses on possibilities 



193 

that writing centers more generally should consider in the future. As the 
former chapters are summaries in themselves I will summarize only the last 
of the above.  

A community of practice can be a place that involves learning and know-
ledge development for all individuals, not only for new-comers. And in the 
same way that individuals learn and develop, a group can also learn and 
develop (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998). With Wenger’s theories as a 
point of departure, writing centers, with their boundary crossing assignment, 
can be an establishment that involves learning for students, teachers and 
tutors. If writing centers are expected to be a learning environment for these 
three groups, there are several challenges that can also be seen as enabling 
possibilities when it comes to i) inclusive organization, ii) strategic planning 
and iii) research.  

The first aspect, inclusive organization, can have different levels of ambi-
tion and it can concern both societal and pedagogical inclusion. From a soci-
etal perspective, inclusion can mean that a larger proportion of the population 
has access to higher education. If this is to be achieved, there will be new 
requirements for the teachers in higher education and development may be 
needed in the teaching practices, in teachers’ views of literacy, and views of 
the new student population. One of teachers’ major challenges is to support 
students in gaining academic literacy in general as well as in a specific subject 
matter (Lea & Street 1998, Lillis & Scott 2007). By incorporating an ideolog-
ical view of literacy and learning, teachers can successively be informed and 
encouraged to develop new practices. In this development, writing centers can 
have a special function since that they have a unique position within the uni-
versity (Spooner 1993:3).  

The second aspect, strategic planning, concerns the fact that writing 
centers’ present structure seems to have weak theoretical basis, independently 
of organization. Even if there is a Swedish network for writing centers, there 
is still no shared professionalization. A fundamental consideration is how 
writing centers are staffed. What areas of competence are important? Is it in-
dividuals with relevant research interests, competence in academic writing, 
literacy, dyslexia and specific reading- and writing difficulties, communica-
tion, interaction, second-language learning or pedagogical education? Is it of 
importance that tutors have a background in linguistics or can tutors be brokers 
from other faculties than the faculty of humanities? Can multilingual tutors be 
seen as a special resource in the writing center? There are many ways to 
develop the organization, not least by looking at international solutions. If 
tutors’ competence is identified and recognized to a greater extent, tutors can 
be valued in the academic community, which in a longer perspective can lead 
to participation on the same terms as other participants at the university. If 
competence is not identified or valued, tutors’ knowledge will not be shared 
with colleagues in the writing center or surrounding communities of practice, 
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which can result in writing centers that do not develop pedagogically or theo-
retically.  

Writing centers provide service to students and teachers. If teachers take on 
an autonomous view of literacy, it can be something of a paradox that the 
writing center takes on an ideological view. The tension between these two 
models could cause a situation where the assignment of the writing center 
appears to be to handle, control and eliminate tension rather than understand 
and negotiate literacies (cf. Grimm 1995:254). Another concern is writing 
centers’ primary focus on students and teachers and secondary (or no) focus 
on themselves. Can this line of action be at the expense of their own develop-
ment as a community of practice? If this is the case, a widening perspective 
with a focus on students, teachers and tutors can create a more including 
organization and it could help tutors get positions that they require (to make a 
difference). Strategic planning can also include follow ups of students and 
teachers who come to the writing center. Who are they? What needs do they 
have? What challenges do they meet? The studied collaborative project is one 
example of how cooperation between a writing center and a course module 
can accomplish a synergic effect.  

The third aspect is research, and it is a central question why Swedish writ-
ing centers to such a low degree are part of the universities’ research environ-
ment. Research is necessary if writing centers are to be a part of higher edu-
cation and contribute to the development of independent and critical citizens. 
Research is also needed to explicate the writing center in the university organ-
ization: Who are we? What do we do? What works? Why? Why not? Another 
reason for research is to build a research-based practice. Research within writ-
ing centers (on writing, tutorial interaction, etc.) can also be of great im-
portance to others working in higher education and to the common goal to 
spread knowledge and develop learning. Since writing center research has a 
purpose to strengthen students’ learning, results from this kind of research can 
also be beneficial in different areas of the academy.  

The results of the thesis show that the local context surrounding the act of 
writing as well as different assumptions about students, language, literacies, 
and learning can have significant impacts on the direction of learning for the 
participants. Another insight of the study is that making use of an Academic 
Literacies approach can increase the potential for negotiating and developing 
academic writing. The results of this study suggest that writing centers have 
the potential to be a site for new pedagogical developments regarding aca-
demic writing. With the insights gained from interacting with students from a 
diverse student population, writing center tutors can communicate their expe-
riences not only to students, but also to academic staff. Through the on-going 
endeavor to broaden the recruitment, students from diverse social- and cultural 
backgrounds are entering higher education and the effort to make visible and 
profit from their knowledge and experiences is crucial, not least from a dem-
ocratic perspective. Writing centers can play an important role in this effort.  



195 

To conclude, I hope that the insights brought forward in this study will en-
courage more research on Swedish writing centers in the future. If Swedish 
writing centers are expected to be a part of an inclusive educational system, it 
is of great importance that writing centers which support marginalized groups 
are not marginalized themselves. A comparatively easy way to start this 
process is to increase tutor professionalization. The staff does have expertise 
but they also need further training and most of all research is needed within 
and about writing centers. This will create better conditions for making writ-
ing centers the platforms for learning they can be.  
 
 
 



196 

Litteratur 

Abrahamsson, Niclas & Bylund, Emanuel 2012. Andraspråksinlärning och första-
språksutveckling i en andraspråkskontext. I: K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. 
Lindberg (red.), Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådets 
rapportserie. Stockholm: Vetenskapsrådet. Stockholm. S. 153–231. 

Agar, Michael 1994. Language Shock: Understanding the Culture of Conversation. 
New York: Morrow. 

Agar, Michael 2011. Making Sense of one Other for Another: Ethnography as Trans-
lation Language & Communication. 31 (1). S. 38–47. 

Archer, Arlene 2010. Challenges and potentials for Writing Centers in South African 
tertiary institutions. South African Journal of Higher Education. 24 (4). S. 495–
510. 

Ask, Sofia 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Acta Wexionensia. Växjö, 
Växjö University Press.  

Atkinson, Paul & Hammersley, Martyn. 1994. Ethnography and Participant Observa-
tion. I: N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds), Handbook of Qualitative Research. 
Thousand Oaks, CA: Sage. S. 248–260. 

 Axelsson, Monica & Magnusson, Ulrika 2012. Flerspråkighet och kunskapsutveck-
ling. I: K. Hyltenstam, M. Axelsson & I. Lindberg (red.), Flerspråkighet – en 
forskningsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
S. 247–367. 

Axelsson, Monica, Olofsson, Mikael, Philipsson, Anders, Rosander, Carin & 
Sellgren, Mariana 2006. Ämne och språk: språkliga dimensioner i ämnesunder-
visningen. Stockholm: Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. 

Babcock Day, Rebecca & Thonus, Terese 2012. Researching the Writing Center. New 
York: Peter Lang. 

Bacquin, Marie Lu 2009. Patchwriting – från tvivelaktig till effektivt verktyg? 2009. 
S. 104–110. Lunds universitets utvecklingskonferens, 2009 In Proceedings 
Utvecklingskonferens Lunds universitet. 

Bagga-Gupta, Sangeeta & Säljö, Roger 2013. Literacy-praktiker i och utanför skola: 
Introduktion. I: S. Bagga-Gupta, C. Liberg, A-C Evaldsson & R. Säljö (red.), 
Literacy-praktiker i och utanför skola. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Bachtin Mikhail M. 1981. Discourse in the novel. I: Michael Holqvist (red.), The 
dialogic imagination: four essays. Övers. C. Emerson & M. Holqvist. Austin: 
University of Texas press. S. 259–422.  

Bachtin, Mikhail M. 1984: Problems of Dostoevsky’s Poetics. Övers. C. Emerson. 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Bachtin, Mikhail M. 2010. Dostojevskijs poetic. 2 uppl. Övers. L. Fyhr & J. Öberg. 
Gråbo: Antrophos. 

Bartholomae, David 1995. A Conversation with Peter Elbow. College Composition 
and Communication. 46 (1). S. 62–71. 

Bartholomae, David & Elbow, Peter 1995. Responses to Bartholomae and Elbow. 
College Composition and Communication. 46 (1). S. 84–92.  

 



197 

Barton, David 2007. Literacy an Introduction to the Ecology of Written Language. 2nd 
ed. Oxford, UK: Blackwell Publishers.  

Barton, David & Hamilton, Mary 1998. Local literacies: reading and writing in one 
community. London: Routledge. 

Barton, David & Hamilton, Mary 2000. Literacy practices I: D. Barton, M. Hamilton, 
R. Ivanič (eds), Situated Literacies: Reading and writing in context. New York: 
Routledge.  

Barton, David, Hamilton, Mary & Ivanič, Roz 2000. Situated Literacies: Reading and 
writing in context. New York: Routledge.  

Barton, David & Tusting, Karin 2005. Beyond Communities of Practice. Language, 
Power and Social Context. Cambridge: Cambridge University Press. 

Berends, Gerrit 2013. Skrivsamarbete i högre utbildning: tre studenters skribent-
profiler i kollaborativa skrivargrupper. (Stockholm Studies in Scandinavian 
Philology. New Series 57.) Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stock-
holms universitet.  

Biggs, John 1999. What the student does: Teaching for enhanced learning. Higher 
Education Research and Development. 18 (1). S. 57–75. 

Biggs, John & Tang, Catherine 2011. Teaching for Quality learning at University. 
New York: Open University Press. 

Bitchener, John & Ferris, Dana R. 2012. Written Corrective Feedback in Second 
Language Acquisition and Writing. London & New York: Routledge. 

Bizell, Patricia 1992. Academic Discourse and Critical Consciousness. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh. 

Blau, Susan, Hall, John & Sparks, Sarah 2002. Guilt-free Tutoring: Rethinking How 
We Tutor Non-Native-English-Speaking Students. The Writing Center Journal. 
23 (1). S. 23–44.  

Blückert, Ann 2002. Skrivarstugor och loggböcker. En översikt över idéer och 
insatser kring studenters skrivande. Enheten för utveckling och utvärdering. 
Uppsala: Uppsala universitet.  

Blückert, Ann 2010. Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters 
språkliga inskolning. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid 
Uppsala universitet. 79.). Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
universitet. 

Blåsjö, Mona 2004. Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. (Stock-
holm Studies in Scandinavian Philology. New Series 37.) Stockholm: Institu-
tionen för nordiska språk, Stockholms universitet.  

Blåsjö, Mona 2010. Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. Stockholm: 
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.  

Blåsjö, Mona 2013. Vetenskapsradion. Lärosäten bör ta ansvar för studenternas språk. 
Johan Thorstensson. Sveriges Radio, P1, 19 augusti 2013.  

Boquet, Elisabeth 1999. ”Our Little Secret”: A History of Writing Centers, Pre- to 
Post-Open Admissions. College Composition and Communication. 50 (3). 
S. 463–482. 

Borgström, Eric 2010. Att skriva prov – om normer och textstrukturer i gymnasie-
skolans skriftliga nationella prov. Språk och stil. 20. S. 132–164. 

Broady, Donald, Börjesson, Mikael, Bertilsson, Emil, Farkas, Gergei, Gunneriusson 
Karlström, Märit, Larsson, Esbjörn, Lidegran, Ida & Nordqvist, Ingrid 2006. 
Utvärdering av Rekryteringsdelegationen. Uppsala: Uppsala universitet. 

Brooks, Jeff 1991. Minimalist tutoring: Making the Student Do All the work. The 
Writing lab Newsletter.15 (6). S. 1–4.  

 



198 

Bruffee, Kenneth A. 1984. Peer tutoring and the ”Conversation of mankind”. I: G.A. 
Olson (ed.), Writing centers: Theory and administration. Urbana, IL: National 
Council of Teaching English. S. 3–15. 

Canagarajah, Suresh 2011. Codemeshing in Academic Writing: Identifying Teachable 
Strategies of Translanguaging. The Modern Language Journal. 95 (3). S. 401–
417. 

Carino, Peter 1995. Early Writing Centers: Towards a History. The Writing center 
Journal. 15 (2). S. 103–115. 

Carino, Peter 1996. Open Admissions and the Construction of Writing Center History: 
A Tale of Three Models. The Writing Center Journal. 17 (1). S. 30–48. 

Carson Joan, 2001. Second Language Writing and Second Language Acquisition. I: 
T. Silva & P. Matsuda (eds), On second Language Writing. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. S. 191–200 

Carter, Shannon 2009. The Writing Center Paradox: Talk about Legitimacy and the 
problems of institutional Change. College Composition and Communication. 61 
(1). S. 133–152.  

Chanock, Kate 1997. The ’interdiscourse’ of essays: Listening one-to-one and telling 
one-to-one an hundred. I: K. Chanock, V. Burley, & S. Davies (eds), What do we 
learn from teaching one-to-one that informs our work with larger numbers? 
Proceedings of the conference held at La Trobe University November 18–19, 
1996. Melbourne: Language and Academic Skills Units of La Trobe University. 
S. 50–55. 

Chanock, Kate 2007. What Academic Language and Learning Advisers Bring to the 
Scholarship of Teaching and Learning: Problems and Possibilities for Dialogue 
with the Disciplines. Higher Education Research & Development. 26 (3). S. 269–
280. 

Clark Irene L. & Healy, David 1996. Are Writing Centers Ethical? Writing Program 
Administration. 20 (1). S. 32–48.  

Coffin, Caroline, Curry, Mary Jane, Goodman, Sharon, Hewings, Ann, Lillis, Theresa 
& Swann, Joan 2003. Teaching Academic Writing a Toolkit for Higher Education. 
London & New York: Routledge 

Coffin, Caroline & Hewings, Ann 2005. Engaging Electronically: Using CMC to 
Develop Students’ Argumentation Skills in Higher Education. Language and 
Education. 19 (1). S. 32–49.  

Coffin, Caroline, Lillis, Theresa & O´Halloran, Kieran 2010. Introduction. I: C. 
Coffin, T. Lillis, & K. O´Halloran Kieran (eds), Applied Linguistic methods 
reader. London & New York: Routledge.  

Cogie, Jane 2006. ESL student participation in writing center sessions. Writing Center 
Journal. 36 (2). S. 48–66.  

Cogie, Jane, Strain, Kim & Lorinskas, Sharon 1999. Avoiding the Proof Reading 
Trap: The Value of the Error Correction Process. The Writing Center Journal.19 
(2). S. 7–31. 

Cook, Vivian 2008. Multi-competence: Black hole or wormhole for second language 
acquisition research? I: Z. Han (ed.), Understanding Second Language Process. 
Clevedon, UK: Multilingual Matters. S. 16–26. 

Corbett, Steven 2008. Tutoring Style, Tutoring Ethics: The Continuing Relevance of 
the Directive/Nondirective Instructional Debate. Praxis a Writing Center Journal 
5(2). [Tillgänglig 14 september 2016 på <http://www.praxisuwc.com/corbett-
52>.] 

Corbett, Steven 2015. Beyond Dichotomy: Synergizing Writing Center and Classroom 
 Pedagogies. Fort Collins, Colorado: The WAC Clearinghouse & Parlor Press.  
 



199 

Cope Bill & Kalantzis, Mary 1993. Introduction: How Genre Approach to Literacy 
can Transform the Way Writing is Taught. I: B. Cope & M. Kalantzis (eds), The 
Power of Literacy. A Genre Approach to Teaching Writing. London: Falmer 
Press. S. 1–21.  

Cooper, Marilyn 1994. Really Useful Knowledge: A Cultural Studies Agenda for 
Writing Centers. The Writing Center Journal. 14 (2). S. 97–111. 

Cumming, Alister & So, Sufumi 1996. Tutoring second language text revision: Does 
the approach to instruction and the language communication make a difference? 
Journal of Second Language Writing. 5 (3). S. 197–226. 

Cummins, Jim 2000. Language, Power and Pedagogy Bilingual Children in the 
Crossfire. Clevedon UK: Multilingual matters. 

Denny, Harry C. 2010. Facing the center. Toward an identity Politics of One- To-One 
Mentoring. Logan, UT: Utah State University Press.  

Denscombe Martyn 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

Drew, Paul & Heritage, John 1992. Analyzing Talk at Work: An Introduction.I: P. 
Drew & J. Heritage (eds), Talk at Work. Cambridge: Cambridge University Press. 
S. 3–65. 

Dysthe, Olga 2003. Dialog, sampel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 
Dysthe, Olga 2011. What is the purpose of Feedback when Revision is not expected? 

A case study of Feedback Quality and Study Design in a First Year Master’s 
Programme. Journal of Academic Writing. 1 (1) S. 135–142. 

Ede, Lisa 1989. Writing as Social Process: A Theoretical Foundation for Writing 
Centers. Writing Center Journal. 9 (2). S. 3–15. 

Eklund Heinonen, Maria 2015. Fokus på identitet i andraspråkssamtal i högskole-
miljö. I: L. Kahlin, M. Landqvist och I. Tykesson (red.), Språk och identitet: 
Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014, Huddinge: 
Södertörns högskola. S. 11–22. 

Eklund Heinonen, Maria & Jorum, Ika 2014. Introduction to Academic Writing from 
an Academic Literacies Approach. ICED 2014 Educational Development in a 
Changing World, ICED 2014, Stockholm, June 16–18. 

Eklund Heinonen, Maria & Sköldvall, Kajsa 2015. Nu har vi ett gemensamt språk – 
om ämnesintegrerad undervisning i akademiskt skrivande. Högre utbildning. 5 
(2). S. 133–138. 

Enefalk, Hanna, Andersson, Lars M., Aronsson, August, Englund, Victor, Novaky, 
György, Svensson, Magnus, Thisner, Fredrik, Ågren Henrik & Ågren, Maria 
2013. Våra studenter kan inte svenska. Uppsala Nya tidning. [Tillgänglig 2 janu-
ari 2013 på <http://www.unt.se/asikt/debatt/vara-studenter-kan-inte-svenska-
2027570.aspx >.] 

Ferris, Dana R. 2003. Response to Student writing Implications for Second Language 
Students. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates.  

Ferris, Dana R. 2009. Teaching College Writing to Diverse Student Populations. Ann 
Arbour, MI: The University of Michigan Press.  

Ferris, Dana R. 2010. Second Language Writing Research and Written Corrective 
Feedback in SLA: Intersections and Practical Applications. Studies in Second 
Language Acquisition. 32 (2). S. 181–201. 

Flower, Linda S. & Hayes, John R. 1981. A cognitive process theory of writing. 
College Composition & Communication. 32 (4). S. 365–387. 

Flowerdew, John 2002. Ethnographically inspired approaches to the study of aca-
demic discourse. I: J. Flowerdew (ed.), Academic discourse. Harlow: Longman. 
S. 237–252. 



200 

Freire, Paulo 2005. Pedagogy of the Oppressed. w York: Continuum. García. Ofelia 
2013. From Diglossia to Transglossia: Bilingual and Multilingual Classrooms in 
the 21st Century. I: C. Abello-Contesse, P. Chandler, M.D. López-Jiménez, M.M. 
Torreblanc López & R. Chacón Beltrán (eds.), Bilingualism and Multilingualism 
in School Settings. Bristol: Multilingual Matters. S. 155–178. 

García, Ofelia & Wei, Li 2014. Translanguaging: Langugage, Bilingualism and 
Education. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan Pivot. 

Ganobcsik-Williams, Lisa 2006. General introduction: Responding to the Call for 
Academic Writing Theory and Pedagogy. I: L. Ganobcsik-Williams (ed.), Teach-
ing academic writing in UK Higher education: Theories, practices and models. 
Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Ganobcsik-Williams, Lisa 2011. The Writing Centre as a locus for WiD, WAC and 
whole-institution writing provision. I: M. Deane & P. O’Neill (eds), Writing in 
the Disciplines. Houndmills: Palgrave Macmillan. S. 250–264.  

Gee, James Paul 2004. Situated Language and Learning. A critique of traditional 
schooling. London & New York: Routledge.  

Gee, James Paul 2005. Semiotic social spaces and affinity spaces: from the age of 
Mythology to today’s schools. I: D. Barton & K. Tusting (eds), Beyond Commu-
nities of Practice. Language, Power and Social Context. Cambridge: Cambridge 
University Press. S. 214–232. 

Gee, James Paul 2012. 4th ed. Social Linguistics and Literacies Ideology in Discourse. 
London & New York: Routledge. 

Gee, James Paul 2015. 5th ed. Social Linguistics and Literacies Ideology in Discourse. 
London & New York: Routledge.  

Geller, Anne Ellen, Eodice, Michele, Condon, Frankie, Carroll, Meg & Boquet, 
Elizabeth H. 2007. The Everyday Writing Center. A Community of Practice. 
Logan, Utah: Utah State University Press. 

Gibbons, Pauline 2006. Bridging Discourses in the ESL Classroom. Students, Teach-
ers and Researchers. London: Continuum. 

Green, Judith & Bloom, David 1997. Ethnography and ethnographers of and in 
education: a situated perspective. I: J. Flood, S. Heath & D. Lapp (eds), A Hand-
book of Research on Teaching Literacy Through the Communicative and Visual 
Arts. New York: Simon and Schuster McMillan. 

Grimm, Nancy M. 1996. Rearticulating the Work of the Writing Center. College 
composition and Communication. 47 (4). S. 523–548. 

Grimm, Nancy M. 1999. Good intentions: Writing center work for postmodern times. 
Portsmouth, NH: Boynton/Cook.  

Grimm, Nancy M. 2003. I: M. Pemberton & J. Kinkead (eds), The Center will Hold 
Critical perspectives on Writing Center Scholarships. Logan, Utah: Utah State 
University Press.S. 41–57. 

Grimm, Nancy M. 2008. Attending to the conceptual Change Potential of Writing 
Centers Narratives. The Writing Center Journal. 28 (1). S. 3–21. 

Grimm, Nancy M. 2009. New conceptual Framework for Writing Center Work. 
Writing Center Journal. 29 (2). S. 11–27. 

Grönvall, Camilla 2015. Skrivhandledning och akademiskt skrivande: Språkdebatt 
och forskningslucka I: H. P. Prieto & C. Roos (red.), Karlstads universitets 
Pedagogiska Tidskrift. 11 (1). S. 60–71. 

Gustafsson, Magnus & Ganobcsik-Williams, Lisa 2016. Writing Centres and the turn 
toward Multilingual and Multiliteracy Writing Tutoring. I: K. Hyland & P. Shaw 
(eds), The Routledge Handbook of English for Academic Purposes Oxon: Taylor 
& Francis. S. 517–529. 



201 

Hagberg, Sebastian 2013. Den ordlösa generationen. Lundagård. [Tillgänglig 1 maj 
2016 på <http://lundagard.se/2013/04/25/den-ordlosa-generationen/ >.] 

Hammersley, Martyn 2006. Ethnography: problems and prospects. Ethnography and 
Education. 1 (1). S. 3–14.  

Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul 2007. Ethnography: principles in practice. 
New York: Routledge. 

Hannon, Peter 2000. Reflecting on Literacy in Education. London: RoutledgeFalmer. 
Harris, Muriel 1976. Structuring the Supplementary Writing lab. Paper presented at 

the Annual Meeting of the Conference on College Composition and Com-
munication 27th, Philadelphia, March 25–27. [Tillgänglig 14 september 2016 på 
<http://eric.ed.gov/?id=ED124966 >.] 

Harris, Muriel 1992.The Writing Center and Tutoring in WAC Programs. I: S. 
McLeod & M. Soven (eds), Writing across the curriculum: A guide to developing 
programs. Newbury Park, CA: Sage. [Tillgänglig 5 maj <http://wac.colostate. 
edu/books/mcleod_soven/chapter10.pdf.> 2016.] 

Harris, Muriel 1995. Talking in the Middle: Why Writers Need Writing Tutors. 
College English. 57 (1). S. 27–42  

Harris, Muriel 2000. Preparing to Sit at the Head Table: Maintaining Writing Center 
Viability in the Twenty-First Century. Writing Center Journal 20 (2). S. 13–21. 

Havnes, Anton 2008. Peer-mediated learning beyond the curriculum. Studies in 
Higher Education. 33 (2). S. 193–204. 

Heath, Shirley Brice 1983. Ways with words: language, life, and work in communities 
and classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.  

Heath, Shirley Brice & Street, Brian 2008. Ethnography. Approaches to language and 
Literacy Research. New York: Teachers College Press.  

Henriksson, Ann-Sofie 2008. Att förebygga plagiat i studentarbeten – en pedagogisk 
utvecklingsmöjlighet. Uppsala: Uppsala universitet.  

Hillocks, George 1987. Synthesis of research on teaching writing. Educational 
Leadership. 44 (8). S. 71–82. 

Hoadley, Christopher 2012. What is a Community of Practice and How Can We 
Support It? I: D. H. Jonassen & S. M. Land (eds), Theoretical foundations of 
learning environments. 2nd ed. New York: Routledge. S. 287–300.  

Hoel, Torlaug L. 2000. Forskning i eget klasserom – Noen praktisk-metodiske 
dilemma av etisk karakter. Nordisk Pedagogik. Journal of Nordic Educational 
research. 20 (3). S. 160–170. 

Hoel, Torlaug L. 2001. Skriva och samtal. Lärande genom responsgrupper. Lund: 
Studentlitteratur.  

Hoel Torlaug L. 2010 Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och 
studenter. Lund: Studentlitteratur.  

Hyland, Paul 2002. Teaching and researching writing. 2nd ed. London: Longman 
Hållsten, Stina 2008. Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och utbild-

ning. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 45.) Stockholm: 
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.  

Högskolelagen. Svensk författningssamling 1992:1434. 
Högskoleverket 2008. Utländska studenter i Sverige. Högskoleverkets rapportserie 

2008 7: R. Stockholm: Högskoleverket. 
Igland, Mari-Ann & Dysthe, Olga 2003. Mikhail Bachtin och sociokulturell teori. I: 

Olga Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. S. 95–
119. 

Ingvar, Martin 2008. En liten bok om dyslexi. Stockholm: Natur & Kultur. 
Ivanič, Roz 1998. Writing and identity. The discoursal construction of identity in 

academic writing. Amsterdam: John Benjamins.  



202 

Ivanič, Roz 2004. Discourses of Writing and Learning to Write. Language and 
Education. 18 (3). S. 220–245. 

Jansson, Gunilla 2005. Andraspråksstudenter som utforskare av en akademisk 
skrivpraktik. I: U. Börestam-Uhlmann & B-L Gunnarsson (red.), Språk och kultur 
i det multietniska Sverige. (TeFa rapport 44.) Uppsala. S. 42–58. 

Jones, Rodney, Garralda, Angel, Li, David & Lock, Graham 2006. Interactional 
dynamics in on-line and face-to-face peer-tutoring sessions for second language 
writers. Journal of Second Language 15 (1). S. 1–23. 

Jones, Carys 1999. The Student from Overseas and the British University: Finding a 
way to succeed. I: C. Jones, J. Turner & B. Street (eds), Student writing in the 
university. Cultural and epistemological issues. Philadelphia PA: John Benjamin 
Publishing Company. S. 37–60. 

Jones, Carys, Turner, Joan & Street, Brian 1999. Introduction I: C. Jones, J. Turner & 
B. Street (eds), Student Writing in the University. Cultural and epistemological 
issues. Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. S. xv–
xxiv.  

Jorum, Ika & Eklund Heinonen, Maria 2014. Literacies for academic and professional 
purposes: Two collaboration projects with the University Library. Ingår i: 
Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge: Session 169 – Literacy 
and Reading, 2014. S. 1–9.  

Josephson, Olle 2004. ”ju” ifrågasätta självklarheter om svenskan engelskan och alla 
andra språk i Sverige. Stockholm: Svenska språknämnden & Nordstedts akadem-
iska förlag. 

Karlsson, Anna-Malin 2006. En arbetsdag i skriftsamhället: Ett etnografiskt per-
spektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Skrifter utgivna av Språkrådet. 
Stockholm: Språkrådet.  

Kell, Catherine 2010. Ethnographic studies in adult literacy policy in South Africa I: 
C. Coffin, T. Lillis & K. O’Halloran (eds), Applied Linguistic Methods A Reader. 
London: Routledge. S. 216–233. 

Kinkead, Joyce & Harris, Jeanette 1993. Writing Centers in Context: Twelve Case 
Studies. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.  

Kirchoff, Jeffrey 2013. Writing Centers as Literacy Sponsors in the 21st Century: 
Investigating Multiliteracy Center Theory and Practice. Doctoral Dissertation 
May 2013, Bowling Green State University. [Tillgänglig 6 maj 2016 på <https:// 
etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/bgsu1352215261/inline>.]  

Kress, Gunter 2007. Thinking about Meaning and Learning in a World of Instability 
and Multiplicity. Pedagogies: An International Journal. 2 (1). S. 19–34. 

Labov, William 1972. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Penn-
sylvania Press. 

Lave Jean & Wenger Etienne 1991. Situated learning. Legitimate Peripheral Parti-
cipation. Cambridge: Cambridge University press.  

Lea, Mary R. 2001. Computer conferencing and assessment: new ways of writing in 
higher education. Studies in Higher Education, 26 (2). S. 163–181. 

Lea, Mary R. 2004. Academic literacies: a pedagogy for course design. Studies in 
Higher Education. 29 (6). S. 739–756. 

Lea, Mary R. (2008) Academic literacies in theory and practice. I: N. Hornberger 
(ed.), Encyclopedia of Language and Education (2:a uppl.), vol. 2. New York: 
Springer. S. 227–238. 

Lea, Mary R. & Street, Brian 1998. Student Writing in Higher Education. An 
Academic Literacies Approach. Studies in Higher Education. 23 (2). S. 157–172. 

Lea, Mary R. & Street, Brian 2006. The ”Academic Literacies” Model: Theory and 
Applications. Theory into Practice. 45 (4). S. 368–377. 



203 

Leki, Ilona 1992. Understanding ESL writers: A Guide for teachers. Portsmouth, NH: 
Boynton/Cook Publishers. 

Leki, Ilona 2009. Before the conversation: A sketch of Some Possible Backgrounds, 
Experiences and Attitudes among ESL Students Visiting a Writing Center. I: S. 
Bruce & B. Rafoth (eds), ESL Writers A guide for Writing Center Tutors. 2nd ed. 
Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers. S. 1–17. 

Liberg, Caroline, af Geijerstam, Åsa, Folkeryd, Jenny 2007. A Linguistic Perspective 
on Scientific Literacy. I: C. Linder, L. Östman & P-O Wickman (red.), Promoting 
Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction. Uppsala: Upp-
sala University. S. 42–46. [Tillgänglig 15 september 2016 på <https://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:40649/FULLTEXT01.pdf#page=40>.] 

Lightbown, Patsy & Spada, Nina 2006. How languages are learned. Oxford: Oxford 
University Press.  

Lillis, Theresa 2000. Whose ”Common on Sense”? Essayist literacy and the institu-
tional practice of mystery I: C. Jones, J. Turner & B. Street (eds), Student Writing 
in the university. Cultural and epistemological issues. Philadelphia/ Amsterdam: 
John Benjamins Publishing Company. 

Lillis, Theresa M. 2001. Student Writing Access, Regulation, Desire. London & New 
York: Routledge.  

Lillis, Theresa 2003. Student writing as ’Academic Literacies’: Drawing on Bakhtin 
to Move from Critique to Design. Language and Education. 17(3). S. 192–107.  

Lillis, Theresa 2008. Ethnography as Method, Methodology and ”Deep Theorizing”: 
Closing the Gap Between Text and Context in Academic Writing Research. 
Written Communication. 25 (3). S. 353–388. 

Lillis, Theresa & Scott, Mary 2007. Defining academic Literacies research: issues of 
epistemology, ideology and strategy. Journal of Applied Linguistics. 4 (19). S. 5 
–32. 

Lillis, Theresa & Turner, Joan 2001. Student Writing in Higher Education: Contem-
porary confusion, traditional concerns. Teaching in Higher Education. 6 (1). 
S. 57–68. 

Lindberg, Inger 2002. Myter om tvåspråkighet. Språkvård nr 4. Stockholm: Svenska 
språknämnden. S. 22–28. 

Lindgren, Maria (red.) 2005. Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forsk-
ning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Växjö: Växjö University Press.  

Linell, Jan 1998. Approaching dialogue: talk, interaction and contexts in dialogical  
 perspectives. Philadelphia & Amsterdam: John Benjamins.  
Linell, Jan 2011. Samtalskulturer Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. 

(Studies in Language and Culture No. 18) Linköping: Institutionen för kultur och 
kommunikation, Linköpings universitet. 

Lisberg Jensen, Ebba 2015. Studenter måste kunna skriva. Axess. 2. [Tillgänglig 15 
december 2015 på <http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2435#. 
VQfy003Qe72>]. 

Lu, Min-Zhan 1992. Conflict and Struggle: The Enemies of Pre-conditions or Basic 
Writing? College English. 54 (8). S. 887–913. 

Lundahl, Christian 2011. Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts.  
Lunsford, Andrea 1991. Collaboration, Control, and the idea of a Writing Center. 

Writing Center Journal. 12 (1). S. 3–10. 
Mackiewicz, Jo & Kramer Thompson Isabelle 2015. Talk about writing. The tutoring 

strategies of experienced writing center tutors. New York: Routledge. 
Marton, Ference & Säljö Roger 1976. On qualitative differences in learning I: Out-

come and process. British Journal of educational policy. 46 (1). S. 4–11. 



204 

Marton, Ference & Säljö, Roger 1984. Approaches to learning. I: F. Marton, D. 
Hounsell & N. Entwistle (red.), The experience of learning. Edinburgh: Scottish 
Acadmic Press. S. 36–55. 

Matsuda, Paul K. 1997. Contrastive Rhetoric in Context: A Dynamic Model of L2 
Writing. Journal of Second Language Writing. 6 (1). S. 45–60. 

Matsuda, Paul K. & Cox, Michelle 2009. Reading an ESL Writer's Text. I: S. Bruce 
& B. Rafoth (eds), ESL writers: A guide for writing center tutors. 2nd ed. 
Portsmouth, NH: Boynton/Cook Heinemann. S. 42–50. 

Matusov, Eugene 2009. Journey into Dialogic Pedagogy. Hauppauge, NY: Nova 
Science Publishers. 

Miller, Kate & Satchwell, Candice 2006.The effect of beliefs about literacy on teacher 
and student expectations: a further education perspective. Journal of Vocational 
Education and Training 58 (2). S. 135–150. 

Moore Howard, Rebecca 1995. Plagiarism, Authorship, and the Academic Death 
Penalty. College English. 57 (7). S. 788–806. 

Myers, Sharon A. 2003. Reassessing the ”Proofreading Trap”: ESL Tutoring and 
Writing Instruction. The Writing Center Journal. 24 (1). S. 51–70. 

Nakamaru, Sarah 2010. Lexical issues in writing center tutorials with international 
and US-educated multilingual writers. Journal of Second Language Writing. 19 
(2). S. 95–113.  

Nationalencyklopedin (NE) FASS. [Tillgänglig 23 oktober 2016 på http://www.ne.se/ 
uppslagsverk/encyklopedi/lång/fass ]. 

Nicol, David 2010. From monologue to dialogue: improving written feedback pro-
cesses in mass higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education. 
35 (5). S. 501–517. 

North, Stephen 1984. ”The Idea of a Writing Center.” College English. 46 (5). S. 433–
446. 

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela 2007. Språkinlärning och språkanvändning. 
Svenska som andraspråk i och utanför Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Norris, Bret 2010. On the practices of writing centers: A comparative case analysis 
of two writing centers. Doctoral dissertation, University of Washington. [Till-
gänglig 18 september 2016 på <http://search.proquest.com/docview/ 854982944>.] 

Nystrand, Martin 1997. Opening Dialogue: Understanding the Dynamics of 
Language and Learning in the English Classroom. New York: Teachers College 
Press. 

Nyroos, Lina 2012. The Social Organization of Institutional Norms: Interactional 
Management of Knowledge, Entitlement and Stance. (Skrifter utgivna av Institu-
tionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. 87.). Uppsala: Institutionen för 
nordiska språk, Uppsala universitet. 

Ortega, Lourdes & Carson, Joan 2010. Multicompetence, Social Context, and L2 
Writing Research Praxis. I: T. Silva & P. Matsuda (eds), Practicing Theory in 
Second Language Writing. West Lafayette Indiana: Parlor Press. 

Proposition 2001/02:15. Den öppna högskolan. Regeringens proposition, Utbild-
ningsdepartementet.  

Proposition 1998/99:1. Budgetproposition för 1999. Regeringens proposition, Finans-
departementet. 

Plummer, Laura & Thonus, Teres 1999. Methodology as mythology: Tutors’ directive 
instruction. Paper presented at National Writing Centers Association, Blooming-
ton, IN, 16–18 April.  

Powers, Judith 1993. Rethinking Writing Center Conferencing Strategies for the ESL 
Writer. Writing Center Journal. 13 (2). S. 39–47.  



205 

Rafoth, Ben 2015. Multilingual Writers and Writing Centers. Logan, UT: Utah State 
University Press.  

Randahl, Ann-Christin 2011. ”Oftast är vi ganska fria” Eleverna, skrivandet och 
skrivundervisningen i tre gymnasieklasser. Licentiatavhandling. Göteborg: Göte-
borgs universitet.  

Ritter Jennifer 2002. Negotiating the center: an analysis of writing tutorial inter-
actions between ESL learners and native-English speaking writing center tutors. 
Doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania.  

Rönn, Milda 2009. ”Det är inte förrän man gör det som man förstår” Om kommu-
nikativa hinder vid en teaterhögskola. (Stockholm Studies in Scandinavian Phil-
ology. New Series 48.) Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms 
universitet. 

Sellgren, Mariana 2011. Den dubbla uppgiften. Tvåspråkiga elever i skolans mellanår 
arbetar med förklarande genre i SO. Rapport om tvåspråkighet, 17. Stockholm: 
Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. 

Severino, Carol 1993. The Sociopolitical Implications of Response to Second Lan-
guage and Second Dialect Writing. Journal of Second Language Writing. 2 (3). 
S. 187–201.  

Shamoon, Linda K. & Burns, Deborah 1995. A Critique of Pure Tutoring. The Writing 
Center journal. 15 (2). S. 134–152. 

Silva, Tony 1993. Towards an Understanding of the Distinct nature of L2 Writing: 
The ESL Research and Its Implications. TESOL Quarterly. 27 (4). S. 657–677. 

Smit Reneé 2012. Towards a clearer understanding of student disadvantage in higher 
education: problematizing deficit thinking. Higher Education Research and 
Development. 31 (3). S. 369–380.  

Spooner, Michael 1993. Circles and Centers: some thoughts on the Writing center and 
Academic Book Publishing. Writing Lab Newletter. 17 (10). S. 1–3. 

Staaf, Patricia 2015. Som man frågar får man svar: Andraspråksstudenter möter 
lärares krav i hemtentor. Licentiatavhandling. Växjö: Linnéuniversitetet.  

Staben, Jennifer & Dempsey Nordhaus, Kathryn 2009. Looking at the Whole Text. I: 
S. Bruce & B. Rafoth (eds), ESL Writers: A Guide for Writing Center Tutors (eds) 
2nd ed. Portsmouth, NH: Heinemann. S.78–90. 

Storan, John 2012. In search of Nacirema. Konferens om inkluderande utbildning 
Stockholms universitet 30 oktober 2012. 

Street, Brian V. 1984. Literacy in theory and practice. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 

Street, Brian V. 2003. What’s ”new” in New Literacies Studies? Critical approaches 
to Literacy in Theory and Practice. Current issues in Comparative Education. 5 
(2). S. 77–91.  

Street, Brian V. 2010. Adopting an ethnographic perspective in research and peda-
gogy. I: C. Coffin, T. Lillis, & K. O´Halloran Kieran (eds), Applied Linguistic 
methods reader. London & New York: Routledge. S. 201–216. 

Strömqvist, Siv 1989. Skrivboken. Malmö: Gleerups. 
Sundberg, Gunlög 2004. Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med 

andraspråkstalare. (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 
38.) Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. 

Svensk ordbok 2009. Svenska Akademien och Institutionen för svenska språket, 
Göteborgs universitet. 

Sveriges officiella statistik 2014. Svensk och utländsk bakgrund för studenter och 
doktorander 2012/13. Statistiska meddelanden UF 19 SM 1401, 2014. [Tillgäng-
lig 26 september 2016 på <http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0211/2012L13/ 
UF0211_2012L13_SM_UF19SM1401.pdf>] 



206 

Taylor, Virginia 2007. The balance of rhetoric and linguistics: A study of second 
language writing center tutorials. Doctoral dissertation Purdue University.  

The New London Group. 1996. A Pedagogy of Multiliteracies. Harvard Education 
Review. 66 (1) S. 60–92.  

Thompson, Isabelle 2009. Scaffolding in the Writing Center: A Microanalysis of an 
Experienced Tutors’s Verbal and Nonverbal Tutoring Strategies. Written Com-
munication. 26 (4). S. 417–453. 

Thonus, Terese 1993. Tutors as Teachers: Assisting ESL/EFL Students in the Writing 
Center. The Writing Center Journal. 13 (2). S.13–26.  

Thonus, Terese 1999 a. How to communicate politely and be a tutor, too: NS-NNS 
interaction and writing center practice. [Tillgänglig 16 september 2016 på <http:// 
eric.ed.gov/?id=ED419414>.] 

Thonus, Terese 1999 b. Dominance in academic writing tutorials. Gender, language 
proficiency, and the offering of suggestions. Discourse and society.10 (2). 
S. 225–248.  

Thonus, Terese 2001. Triangulation in the Writing Center. Tutor, Tutee, and Instruc-
tor Perceptions of the Tutors Role. Writing Center Journal. 22 (1). S. 59–82. 

Thonus, Terese 2002. Tutor and student assessments of academic writing tutorials: 
What is ”success”? Assessing Writing. 8 (2). S. 110–134.  

Thonus, Terese 2004. What are the differences? Tutor interactions with first- and 
second-language writers. Journal of Second Language Writing. 13 (3). S. 227–
242.  

Thomas, Wayne & Collier, Virginia 1997. School effectiveness for language minority 
students. NCBE Resource Collection Series, No. 9. George Washington Univer-
sity. [Tillgänglig 15 september 2016 på <www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/ 
resource/effectiveness/>.]  

Turner, Joan 1998. Turns of phrase and routes to learning: The journey metaphor in 
educational culture. Intercultural communication studies 7. S. 23–26.  

Turner, Joan 2000. Academic Literacy and the Discourse of Transparency I: C. Jones,  
J. Turner, & B. Street (eds), Student writing in the university. Cultural and 
epistemological issues. Philadelphia PA: John Benjamins Publishing. 

Tusting, Karin 2005. Language and power in communities of practice. I: D. Barton & 
K. Tusting (eds), Beyond Communities of Practice. Language, Power and Social 
Context. Cambridge: Cambridge University Press. 

Trimbur, John 2000. Multiliteracies, Social Futures, and Writing Centers. The Writing 
Center Journal. 20 (2). S. 29–32.  

Universitetskanslersämbetet [UKÄ] 2016. Fakta om högskolan. [Tillgänglig 2 maj 
2016 på <http://www.uka.se/fakta-om-hogskolan/universiteten-och-hogskolorna. 
html>.] 

Velasco, Patricia & García, Ofelia 2014. Translanguaging and the Writing of Bi-
lingual Learners. Bilingual Research Journal. 37 (1). S. 6–23. 

Vetenskapsrådet 2010. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhälls-
vetenskaplig forskning. [Tillgänglig 7 april 2014 på <http://www.codex.vr.se/ 
texts/HSFR.pdf>]. 

Waring, Hansun Zhang 2005. Peer tutoring in a graduate writing center: Identity, 
expertise and advice resisting. Applied Linguistics. 26 (2). S. 141–168.  

Wenger, Etienne 1998. Communities of practice: Learning, Meaning, and identity. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Wenger Etienne 2000. Communities of Practice and Social Learning Systems. 
Organization articles. 7 (2). S. 225–246.  



207 

Wenger, Etienne 2006. Communities of practice. A brief introduction. [Tillgänglig 5 
januari 2015 på <http://wenger-trayner.com/wp-content/uploads/2012/01/06-
Brief-introduction-to-communities-of-practice.pdf >.] 

Wenger, Etienne, McDermott, Richard & Snyder, Richard 2002. Cultivating commu-
nities of practice. A guide to managing knowledge. Boston, MA: Harvard Busi-
ness School Press. 

Wesslén, Karin 2008. Processkrivande en etablerad metod på gymnasiet? (FUMS 
22.) Uppsala: Uppsala universitet.  

 



208 

Bilaga 1. Handledarmanual 

Hur går en handledning till? 
1. Handledningen inleds lämpligen med ett samtal som syftar till att 

etablera en kontakt och skapa en bild av studentens situation. Frågor 
som kan ställas är t.ex.: Vad har du hittills läst? Hur mycket har du 
skrivit under utbildningen? Har ni skrivit individuellt eller kollektivt? 
Hur mycket handledning har ni fått? Är ämnesvalet fritt? Hur tycker du 
att det fungerar att skriva? 

2. Be att få se instruktionen till skrivuppgiften. 

3. Låt studenten själv berätta hur hon tänkte när hon skrev texten. Skapa 
en bollplanksroll. 

4. Inled återkopplingen med att lyfta fram något positivt om texten, innan 
textens problem behandlas. 

5. Tänk på olika kontexters olika normer och att olika ämnesområden har 
olika principer. Textmönstren varierar alltså, men alla följer ”treleds-
mallen” (inledning – avhandling – avslutning). Samla gärna skrivhand-
ledningar från olika områden. 

6. Ha som princip att ändra så litet som möjligt i texten. Studenten ska 
själv ha skrivit texten, och är själv ansvarig för den. 

7. Handled inte på flera nivåer samtidigt. Börja på global nivå (se ”text-
triangeln” i Skriva och samtala) med syfte, mottagare, innehåll, genre 
och organisation av innehållet, och fortsätt senare med lokal nivå 
(satser, ordval, rättstavning, interpunktion etc.). Om det finns mycket 
att bearbeta på den globala nivån, bokar man in en ny tid för hand-
ledning av den lokala. 

8. Handled konkret. Ställ frågor och låt studenten själv peka ut syfte, 
frågeställningar etc. Hur har du tänkt? Vilket fokus har du? Vad be-
höver mottagaren veta innan du presenterar syftet? Betona att texten ska 
vara självbärande.  

9. Titta på hur innehållet är organiserat. Vilken strukturprincip används? 
Visa på att det som handlar om samma sak ska stå på samma ställe. 

10. Uppmana studenten att själv precisera oklarheter i texten. Visa konkret 
hur man t.ex. kan precisera och referera (referatmarkörer).  
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Titta också på textbindningen tillsammans med studenten och ge kon-
kreta exempel i texten, som studenten kan arbeta vidare utifrån på egen 
hand. 

11. Tänk på att handledningen ska vara en inlärningssituation. Handledaren 
ska inte fungera som redigerare.  

12. När man handleder på den lokala nivån markerar man felen i texten, 
men låter studenten rätta själv.  

13. Andraspråksstudenter med många grammatiska fel kan man sitta bred-
vid och gå igenom och rätta felen (t.ex. ordföljd och morfologi) till-
sammans med i ett stycke, och därefter markera dem i nästa stycke.  

Sedan får studenten arbeta med dem själv hemma, och skicka in texten 
på nytt. Om studenten har stora brister i språket kan man hänvisa till 
NN.  

14. Efter handledningen ska studenten själv arbeta med texten utifrån dina 
råd. Uppmana studenten att arbeta vidare med texten på egen hand, samt 
att skriva ut den och läsa igenom den högt innan hon ev. skickar in den 
inför en ny handledning. 

Praktiska ramar 
 Hur lång tid ska man ägna en student? (dubbleringsprincip) 

 En handledning ska ta max en timme tillsammans med  

o studenten, inkl. dokumentation, inbokning av återbesök etc. +  

o en timmes förberedelse (undantaget dyslexistudenter, se nedan,  

o som kräver mer förberedelse) alltså sammanlagt två timmar.  

o Behövs mer tid än en timme ska man boka in en ny tid, inte förlänga 
handledningen. 

 Handledning via e-post (se vidare nedan): en timmes förberedelse + en 
timmes handledning, dvs. två timmar. 

 ”Öppet hus”: en timme, dvs. den tid man är på plats. 

 Handledning utan att studenten skickat in text innan: en timme, dvs. den 
tid handledningen faktiskt sker (ingen förberedelse). 

Hur stor del av texten ska man läsa? 
 Vid kortare texter läser man 1–1,5 sida. 

 Om det rör sig om den första skrivuppgiften på utbildningen (t.ex. farma-
ceuternas NN-text) kan man läsa hela texten, uppdelat på flera handled-
ningstillfällen (annars läser man inte hela texter).  
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 Vid längre texter, t.ex. uppsatser, kan man läsa mer, t.ex. inledningen och 
diskussionen eller sammanfattningen. Läs inte hela texten, men titta ev. 
på grovstrukturen. 

 Vid behov kan man träffa studenten upp till 3 gånger för en längre text 
(t.ex. uppsats eller examensarbete), för kortare texter 1–2 gånger. Samma 
student bör dock inte få handledning mer än ca 3–4 gånger per termin. 
Denna regel ska ses som ett riktmärke som man kan vara flexibel med, 
om det gäller en student som lägger ner mycket tid på att arbeta själv med 
sin text och utvecklas i sitt skrivande, men regeln kan vara bra att kunna 
hänvisa till när det gäller studenter som tenderar att överutnyttja Språk-
verkstaden.  

Vad gäller för studenter med dyslexi? 
 Om studenten har dokumenterad dyslexi (som konstaterats av NN) kan 

hon få en text språkgranskad och korrekturläst. 

 Alla dyslektiker ska gå via föreståndaren som kontaktar NN för klar-
tecken. 

 Språkverkstaden korrekturläser inte varje text som en student skriver, 
utan större texter såsom uppsatser. 

 Språkverkstaden tar givetvis även emot dyslexistudenter förvanlig hand-
ledning (dvs. inte korrekturläsning). 

 Att förbereda handledning med dyslexistudenter tar längre tid (gör upp 
med föreståndaren i förväg hur det ska planeras).  

 Själva handledningen ska dock inte ta mer än max en timme åt gången, 
utan istället får man vid behov boka in fler tillfällen. 

Vad gäller för handledning via nätet? 
 Personlig handledning är alltid att föredra, då handledningen ska vara en 

inlärningssituation. Försök därför att få studenten att inse fördelarna med 
personlig handledning. 

 I undantagsfall kan vi ändå av praktiska skäl handleda via nätet. 

 Är det för mycket problem i en text handleder vi dock inte på distans. 

 Vid textläsning av många texter (t.ex. farmaceuternas NN-texter, eller 
texter från Teologen) räknar man med 15 minuterper text. 
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Samarbete med andra institutioner 
 Språkverkstaden ska helst komma in i början av en kurs, och fungera som 

en integrerad del av denna. 

 Språkverkstaden kan vara med i utformande av skrivinstruktioner etc. 

 Språkverkstaden kan ge kurser, som helst ska vara integrerade i undervis-
ningen och målinriktad. 

 Om innehållet i en studenttext är problematiskt och svårbegripligt, be 
studenten att få kontakta handledaren för att få veta om problemet ligger 
i innehållet eller språket. Kontakta inte handledaren utan studentens god-
kännande. 

 Språkverkstaden ställer inte upp på att ”döma ut” studenter språkligt. 
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Bilaga 2. Texttriangeln 

 

Texttriangeln efter Hoel 2010 
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Bilaga 3. Mejl  

”Våra kommentarer i arbetet är färgmarkerade. Lila syftar på grammatik och 
språk (ex stavfel, stor/liten bokstav, särskrivningar etc.). Det kan också vara 
förslag på hur meningarna ska omformuleras för att bli korrekta. Grönt är våra 
allmänna kommentarer. Ofta är det frågor till er som ska besvaras i arbetet 
alternativ påstående som till exempel kan vara ”förtydliga stycket” eller 
”omformulera meningen”. Gult är en generell markeringsfärg, ofta finns en 
grön kommentar under markeringen som förklarar vad vi syftar på.” (mejl från 
kursansvarig lärare 2011-11-17) 
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