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Vad händer mellan B- och C-uppsats?

 

Studenters skrivutveckling i medie- och 
kommunikationsvetenskap

 

Av HANS STRAND

 

1. Inledning

 

Den här studien handlar om studenters skrivande och skrivutveckling. När-
mare bestämt undersöks hur studenter inom ämnet medie- och kommunika-
tionsvetenskap (MKV) vid Stockholms universitet förhåller sig till en viss typ
av genrekompetens.
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 I vad mån tillägnar sig dessa studenter när de skriver sina
B- och C-uppsatser den typ av genrekompetens som de etablerade forskarna
inom ämnet besitter – i det följande kallad forskarnormen – och i vad mån gör
de det inte?

 

2

 

 
Den gängse uppfattningen inom akademien är som bekant att varje stadium

och nivå (dvs. A, B, C, D osv.) representerar något kvalitativt nytt och mer
avancerat (se t.ex. Kvalitetsgruppen inom den humanistiska fakulteten vid
Stockholms universitet, 2002-11-27 s. 3; jfr även Nowak 1996); i alla fall är
detta det mål som man strävar mot. Enligt detta synsätt borde alltså C-uppsat-
serna ligga närmare forskarnormen än B-uppsatserna. Frågan är emellertid hur
det ser ut i praktiken. Stämmer verkligen akademiens självbild på denna
punkt? Denna fråga ska här undersökas med utgångspunkt i B- och C-uppsat-
ser hämtade från MKV vid JMK (Institutionen för journalistik, medier och
kommunikation).

 

1

 

Ämnet MKV har valts på följande grunder: 1) det har inte studerats tidigare, 2) jag känner själv
väl till det och 3) jag har goda kontakter på den aktuella institutionen. Ett stort tack till alla studen-
ter, lärare och administratörer på JMK som generöst har ställt upp och gjort så att jag har kunnat
genomföra denna studie! Tack också till alla som läst tidigare versioner av denna artikel och/eller
lämnat synpunkter på denna undersökning: de tre anonyma referenterna, deltagarna i skrivforsk-
ningskollokviet vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm, deltagarna vid Adolf Noreen-
sällskapets årsmöte i mars 2006 i Uppsala samt medarbetarna inom projektet Medierande redskap
i vetenskapliga texter. Ett särskilt tack dessutom till Mona Blåsjö och Anna-Malin Karlsson resp.
Gunnar Andrén och Sven Ross.
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B-uppsatsen skrivs i regel under den andra terminens studier i ett ämne och C-uppsatsen under
termin tre.

 

Ur Språk & stil NF 16, 2006
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Det finns emellertid även andra skäl att studera studenters skrivutveckling.
Ett viktigt skäl är att vi behöver veta mer om denna process för att kunna ut-
veckla adekvata pedagogiska metoder och därmed kunna möta de pedagogiska
utmaningar som den högre utbildningens expansion ställer på dagens universi-
tet och högskolor. Dessutom ligger det givetvis i grundforskningens intresse att
ta reda på hur det går till när människor utvecklar och tillägnar sig genrekom-
petens.

Utgångspunkten är alltså att det sker en utveckling mellan B- och C-nivå. Nu
är det dock som redan antytts antagligen inte riktigt så enkelt; så befinner sig
ju studenterna till exempel i en annan situation än forskarna. Att mäta studen-
ternas uppsatser med en måttstock som hämtats från forskningens värld kan
därför förefalla en smula orättvist och oegentligt, men det är just det som är
själva poängen i sammanhanget. Detta är nämligen – menar jag – den mått-
stock som lärarna använder när de bedömer sina studenters uppsatser, och där-
för blir också B- och C-uppsatsernas närhet respektive avstånd till forskarnor-
men ett intressant mått på skrivutveckling.
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Syftet med föreliggande undersökning är närmare bestämt att försöka be-
svara följande frågor: 1) I vad mån och i vilka avseenden har B- och C-studen-
terna tillägnat sig den så kallade forskarnormen och i vad mån och i vilka av-
seenden har de inte gjort detta? 2) I vad mån och i vilka avseenden ligger
C-uppsatserna närmare forskarnormen än B-uppsatserna och i vad mån och i
vilka avseenden gör de inte detta? 3) Följer studenternas tillägnande av den ak-
tuella genrekompetensen ett visst mönster, dvs. sker utvecklingen i en bestämd
ordning, och hur ser denna i så fall ut? Är det till exempel så att den så kallade
standarddispositionen behärskas på ett relativt tidigt stadium, medan förmågan
att knyta ihop uppsatsens olika delar till en koherent helhet visar sig betydligt
senare? 4) Hur ska undersökningens resultat förstås och förklaras?

Resten av uppsatsen är disponerad enligt följande. I kap. 2 presenteras un-
dersökningens teoretiska ram och centrala begrepp, till exempel genrekompe-
tens och forskarnormen. Kapitel 3 tar upp tidigare forskning och i kapitel 4 be-
handlas ämneskontexten (MKV vid JMK). Det material och de metoder som
använts är ämnet för kapitel 5. Därefter följer i kapitel 6 en redogörelse för re-
sultatet av de tre delundersökningar som genomförts. En avslutande diskussion
återfinns i kapitel 7.

 

3

 

För tydlighetens skull bör här påpekas att jag – något oegentligt kanske – har satt likhetstecken
mellan studenternas genrekompetens och de uppsatser som de producerar, dvs. jag undersöker stu-
denternas uppsatser för att på så sätt kunna uttala mig om deras kollektiva skrivutveckling och gen-
rekompetens.
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2. Teoretisk ram och centrala begrepp

 

I det följande presenteras undersökningens centrala begrepp och teoretiska
ramverk. Utgångspunkten är här det sätt att se på genre som utvecklats av
Swales (1990) och hans efterföljare. 

 

2.1 Vetenskapliga genrer

 

Det finns många olika genrer inom den akademiska världen, till exempel
avhandling, forskningsartikel, abstract, konferenspaper, lärobok och student-
uppsats eller examensarbete.
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 Varje ämne har sin speciella uppsättning genrer
beroende på det aktuella ämnets egenart och behov, dvs. genrerna fyller olika
funktioner och används för olika uppgifter inom ämnet, och de realiseras också
på (mer eller mindre) olika vis (se Bathia 2002 och Swales 2004 för en diskus-
sion av olika sorters akademiska genrer). 

Att genrerna inom ett ämne fyller olika behov och skiljer sig åt i olika avse-
enden utesluter inte att de också uppvisar en hel del gemensamma drag; man
talar därför ibland om ett system eller nätverk av genrer (jfr exv. Räisänen 1998
och Swales 2004 s. 21 ff.). Inom ett sådant system av genrer råder det ofta en
viss hierarki, dvs. vissa genrer anses viktigare och mer centrala än andra och
utgör därmed också ett slags förebilder – eller normkällor om man så vill – för
övriga genrer inom samma system. Denna hierarki kan variera en del från
ämne till ämne, men klart är under alla omständigheter att såväl inom MKV
som inom många andra ämnen så befinner sig de uppsatser som studenterna
skriver förhållandevis långt ner i denna hierarki, medan vissa av de mer etable-
rade forskarnas texter, till exempel forskningsartiklar eller avhandlingar, be-
finner sig högre upp i hierarkin.

Det ligger sålunda ingen motsägelse i att hävda eller utgå från att exempel-
vis forskningsartikeln och studentuppsatsen å ena sidan tillhör olika genrer och
å andra sidan att forskningsartikeln utgör en förebild och normkälla för stu-
dentuppsatsen. Annorlunda uttryckt: den norm, som jag här kallat forskarnor-
men (se vidare nedan), hämtar lärarna från sin egen vetenskapliga praktik och
från exempelvis forskningsartiklar och avhandlingar inom det egna ämnet, och
det är alltså (element ur) denna norm som de strävar efter att förmedla till sina
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Gränserna mellan olika genrer är förstås inte alltid klara, och hybridformer kan förekomma.
Dessutom finns det som bekant olika sorters avhandlingar, forskningsartiklar osv., det vill säga
ibland kan det dölja sig mer än en genre bakom dessa beteckningar. Jag går dock inte närmare in
på dessa olika frågor här.
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studenter och som de tillämpar när de bedömer de texter som studenterna har
skrivit. 

Däremot kan det givetvis uppstå spänningar eller utmaningar under dessa
omständigheter: forskarnas uppgift är ju framför allt att åstadkomma ny och
gärna spännande originalforskning (dvs. ny kunskap) medan studenternas upp-
gift snarare är att visa att de har lärt sig hantverket och att de har förstått vad
det hela går ut på så att de kan bli godkända och få sin examen. Denna skillnad
i villkor och förutsättningar bör den undervisande läraren – liksom den efter-
tänksamme forskaren! – ha i åtanke när de bedriver sina respektive verksam-
heter: att applicera textnormer som hämtats från forskningens värld på stu-
denttexter är naturligtvis inte en helt oproblematisk uppgift.

 

2.2 Studentuppsatsen som genre
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Vad är det då den som skriver uppsats måste kunna? Innan ett svar ges på den
frågan måste först några ord sägas om studentuppsatsen som genre. Vad för
slags genre är studentuppsatsen och hur förhåller den sig till exempelvis av-
handlingen och forskningsartikeln? 

Som redan framhållits är studentuppsatsen ur en synpunkt helt klart en genre
i sin egen rätt (i alla fall om man utgår från den definition av genre som ges i
Swales 1990 s. 58), dvs. den används i vissa bestämda sammanhang (undervis-
ning) och för vissa bestämda syften (utbildning, examination osv.). Samtidigt
är det emellertid också så som konstaterats ovan att studentuppsatsen är bero-
ende av vissa andra genrer som exempelvis forskningsartikeln och avhand-
lingen. Studentuppsatsen kan därför också karakteriseras som en skolversion
av dessa genrer eller – om man så vill – som en pedagogisk variant av de aktu-
ella genrerna (jfr Nyström 2000 s. 69 resp. Jansson 2005 s. 417 f.). 

Detta innebär med andra ord att många av de krav och normer som gäller för
till exempel avhandlingen och forskningsartikeln också gäller studentuppsat-
sen. Visserligen omgärdas studentuppsatsen av sina speciella villkor och om-
ständigheter, och den forskningsuppgift som behandlas i uppsatsen bör natur-
ligtvis vara anpassad till dessa villkor och omständigheter (eller blir så med
automatik helt enkelt), till exempel vad gäller inriktning, omfång och ambi-
tionsnivå. Ofta krävs också att uppsatsen ska ha en viss disposition, och att
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Med studentuppsats avses här alltså en uppsats som författats av en student på ett universitet eller
en högskola, till exempel en B- eller C-uppsats, och inte en uppsats av det slag som de studerande
på läroverk skrev en gång i tiden.
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dokumentationen ska vara förhållandevis utförlig så att det går att avgöra hur
författaren har kommit fram till sina resultat osv. Betydelsen av dessa ramar
och förutsättningar ska givetvis inte underskattas, men grundregeln eller det
omarkerade fallet torde ändå vara att lärarna tillämpar forskarsamhällets nor-
mer även på studentuppsatserna.
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Studentuppsatsgenren uppvisar alltså ett slags dubbelhet eller spännvidd:
dels är den en genre i sin egen rätt, dels är den en skolvariant av »riktig» forsk-
ning och »riktiga» forskningsgenrer. Att den är en skolvariant innebär i sin tur
att vi kan förvänta oss att den å ena sidan bär spår av sin användnings- och till-
komstsituation (kursmål, undervisning, examination, lärande osv.), å andra si-
dan uppvisar större eller mindre likheter med »riktig» forskning. Dessa olika
sidor kan vidare antas ha olika vikt eller spelrum dels på olika nivåer, dels i det
enskilda fallet, dvs. ibland dominerar den ena sidan, ibland den andra, och
ibland råder det kanske ett slags balans mellan de båda sidorna. Rent princi-
piellt skulle man sålunda kunna tänka sig bland annat följande utfall och vari-
anter:

– Skol- och examinationssituationen lyser igenom på ett mycket påtagligt sätt
och har dessutom påverkat uppsatsens ämnesval och genomförande på ett
så grundläggande sätt att originalforskning är helt utesluten.

– Skol- och examinationssituationen lyser visserligen igenom, men detta har
inte påverkat uppsatsens ämnesval och genomförande på något mer djup-
gående sätt. I övrigt uppvisar uppsatsen stora likheter med »riktig» forsk-
ning; att originalforskning redovisas är sålunda i princip möjligt här.

– Skol- och examinationssituationen lyser inte igenom på något påfallande
sätt och uppsatsen uppvisar dessutom stora likheter med »riktig» forskning;
att originalforskning redovisas under dessa omständigheter är med andra
ord mycket möjligt.

Så vitt jag förstår kan en studentuppsats rent principiellt tillhöra vilken som
helst av de tre kategorierna ovan, även om den första antagligen är den vanli-
gaste och den sista den minst vanliga. Troligt är väl också att de flesta B-upp-
satser hamnar i den första kategorin medan en och annan C-uppsats kanske kan
återfinnas i någon av de två senare. 
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Intressant att notera är att studentuppsatsen och avhandlingen påminner om varandra i vissa av-
seenden. Båda har till exempel kopplingar till utbildning och examination. Det vore emellertid fel-
aktigt att beskriva avhandlingen som en skolversion av »riktig» forskning. En avhandling måste
nämligen redovisa originalforskning – det är så att säga ett av villkoren för att bli godkänd. Där-
emot kan till exempel kravet på utförlig dokumentation och liknande framhållas som ett gemen-
samt drag som har med den speciella utbildnings- och examinationssituationen att göra.
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Studentuppsatsen är med andra ord inte någon påfallande enhetlig genre,
dvs. spännvidden mellan två uppsatser som formellt sett befinner sig på samma
nivå (t.ex. B- eller C-nivå) kan vara mycket stor: den ena kan uppvisa stora lik-
heter med riktig forskning och till och med utgöra ett självständigt bidrag till
forskningen på ett visst område medan den andra inte behöver göra detta utan
kan ha tydlig karaktär av skolversion, övningsuppgift eller liknande. Denna
spännvidd ligger så att säga i den »pedagogiska» genrens natur. Den förra upp-
satsen kommer visserligen med stor sannolikhet att bedömas som bättre men
även uppsatser av det senare (och sannolikt betydligt vanligare) slaget kan
mycket väl accepteras som fullgoda eller åtminstone godkända uppsatser.
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2.3 Genrekompetens

 

Den som ska skriva uppsats (eller någon annan text som tillhör en viss genre)
måste behärska eller tillägna sig vissa bestämda kunskaper och färdigheter.
Dessa kunskaper och färdigheter kan beskrivas med hjälp av begreppet genre-
kompetens. I modellen nedan har jag försökt att fånga några av de centrala
komponenterna i detta begrepp. Modellen utgår från och har inspirerats av
Swales’ (1990 s. 45 ff.) genrebegrepp. Den som behärskar en genre har med
andra ord förmågan att delta i vissa sociala aktiviteter inom en bestämd dis-
kurs- och praktikgemenskap, vilket bland annat förutsätter vissa kommunika-
tiva och språkliga kompetenser hos deltagarna.

Att besitta genrekompetens innebär närmare bestämt att veta och/eller be-
härska bland annat följande:

– till vad och hur den aktuella genren används
– hur den aktuella genrens textmönster ser ut: vilka olika delar som ingår, hur

delarna förhåller sig till varandra, vilken funktion de har osv.
– vilka genrens (centrala) medierande redskap är
– vilka övriga textuella (språkliga, stilistiska, grafiska m.fl.) drag som hör till

genren

Jag går här inte närmare in på de olika komponenterna i denna modell – de
flesta torde vara någorlunda självförklarande (jfr Blåsjö & Strand 2005). Ett
undantag utgör möjligen det som ovan kallats medierande redskap. Denna del
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Det som sägs i detta avsnitt gäller alltså inom ett och samma ämne (eller samma inriktning inom
ett ämne). Jämför man olika ämnen eller skilda lärosäten med varandra, tillkommer även andra ty-
per av skillnader.
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av genrekompetensen kan i det här sammanhanget beskrivas som en sorts in-
tellektuella verktyg (t.ex. en viss typ av resonemang eller beskrivning) som an-
vänds inom en viss genre (begreppet förekommer inom sociokulturell teori och
kan appliceras på olika typer av företeelser; se Blåsjö 2004 som har tillämpat
detta begrepp på vetenskapliga texter). Komponenten medierande redskap
kommer dock inte att behandlas i denna studie liksom inte heller komponenten
övriga textuella drag (se vidare nedan).

 

2.4 Relationen mellan genre och genrekompetens

 

Genrekompetens är alltså de kunskaper och färdigheter som en skribent (t.ex.
forskare) behöver för att kunna producera en text som uppfyller vissa genre-
krav. Genrekrav och genrekompetens blir därför snarast två olika sätt att se på
och beskriva samma sak: ett textcentrerat respektive ett individ- eller produk-
tionscentrerat. Det kan emellertid ha sina poänger att tala om genrekompetens
och att anlägga ett individcentrerat perspektiv snarare än ett textcentrerat. Det
textcentrerade perspektivet tenderar nämligen att generera beskrivningar som
i högre grad bygger en språkvetenskaplig begreppsapparat, vilket innebär att
beskrivningarna inte alltid blir så användbara ur pedagogisk synpunkt. Omvänt
inbjuder genrekompetensbegreppet till mer praxisnära beskrivningar, dvs. be-
skrivningar som fokuserar på vad forskarna faktiskt gör och som tar sin ut-
gångspunkt i den verksamhet som bedrivs.

 

2.5 Forskarnormen 

 

Det jag här kallar forskarnormen syftar alltså på en viss typ av genrekompe-
tens, närmare bestämt den som de etablerade forskarna inom ett visst ämne be-
sitter eller kan antas besitta. Forskarnormen bestäms alltså av dels vilken genre
det är fråga om, dels vilket det aktuella ämnet är. Dessutom kan man som fram-
gått bryta ned normen i bland annat de fyra komponenter som redovisats i mo-
dellen ovan. 

Det bör vidare påpekas att forskarnormen i åtminstone vissa avseenden
snarast är att betrakta som ett ideal. Det innebär att även professionella fors-
kares vetenskapliga uppsatser kan befinna sig på ett visst avstånd från denna
norm i ett eller flera avseenden. De etablerade forskarnas vetenskapliga upp-
satser inom ett visst ämne ligger visserligen antagligen i regel betydligt när-
mare forskarnormen än B- och C-uppsatserna i samma ämne, men rent teore-
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tiskt är även motsatsen fullt möjlig, i alla fall i det enskilda fallet.
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 (Inga sådana
jämförelser görs dock i denna studie.) 

Eftersom denna undersökning handlar om studentuppsatser inom ämnet
MKV blir forskarnormen här synonymt med MKV-normen. Eller för att ut-
trycka det mer exakt: MKV-normen är den måttstock som MKV-lärarna an-
vänder när de bedömer sina studenters uppsatser, och denna norm har de
»hämtat» från bland annat avhandlingen och forskningsartikeln.
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Föreliggande undersökning är inriktad på textmönstret, dvs. på en begränsad

del av den aktuella genrekompetensen. Indirekt kommer jag emellertid även att
kunna uttala mig om studenternas behärskning av och förhållande till den
första komponenten, dvs. till vad och hur den aktuella genren används.

Begränsningen till textmönstret är motiverad av bland annat praktiska skäl.
Att studera den aktuella genrekompetensen i sin helhet vore nämligen ett
mycket omfattande projekt – bara att undersöka textmönstret är, som kommer
att framgå, ett förhållandevis stort företag. Andra motiv är emellertid också att
textmönstret (i alla fall så som det definierats i denna undersökning, se nedan)
utgör en central och viktig del av genrekompetensen, varför undersökningen
trots sina begräsningar kan förväntas ge en relativt god bild av i vad mån B-
och C-uppsatsstudenterna har tillägnat sig den aktuella MKV-normen. Dess-
utom har så vitt jag vet textmönster inte undersökts tidigare på det sätt som görs
i denna studie.

 

2.6 Textmönster

 

Med textmönster menar jag här dels de olika delar som en uppsats består av och
dessa olika delars längd (det yttre textmönstret, se delstudie 1 nedan), dels de
olika delarnas interna organisation och deras inbördes förhållande(n) till var-
andra (det inre textmönstret, se delstudie 2 nedan). 

 

8

 

En komplicerande faktor här är dock att forskarna inte alltid lever som de lär. Den som har nått
en viss position och alltså kan antas behärska normen behöver inte längre »bevisa» något och kan
därför kanske ta sig vissa friheter i förhållande till normen.
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Jag bortser här från eventuella parallella och inofficiella normer, dvs. jag håller mig till det som
jag uppfattat som »huvudfåran». Se även fotnot 11. Varje försök att »operationalisera» en norm av
detta slag (se avsnitt 5.2.2) innebär naturligtvis någon form av våld på verkligheten. Själva expli-
citgörandet bidrar antagligen till att normen framstår som fastare och mer entydig än den faktiskt
är (jfr grammatikförfattarens problem). Mitt syfte här är dock inte att problematisera det akade-
miska normbegreppet eller ens MKV-normen utan ambitionen har varit att försöka åstadkomma
en beskrivning av MKV-normen som dels inte är missvisande, dels kan användas vid en empirisk
undersökning av MKV-studenternas skrivutveckling. 
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MKV-uppsatsens yttre textmönster är relativt välbeskrivet (se t.ex. Rosen-
gren 1995, Lindblad 1998, Ross m.fl. 1999 och Andén-Papadopoulos 2000);
se även den träffande och pedagogiska beskrivningen av (den experimentella)
forskningsartikelns övergripande organisation och utseende i Hill m.fl. 1982,
även känd som den så kallade timglasmodellen.

Det inre textmönstret är däremot inte alls lika välbeskrivet även om littera-
turen naturligtvis ger en viss vägledning även här (se t.ex. Rosengren 1995 och
Lindblad 1998 vad gäller MKV-ämnet men också bl.a. Hill m.fl. 1982, Swales
1990 s. 110–176 samt Swales 2004 s. 99–144 och 207–240). Detta är en smula
förvånande eftersom det inre textmönstret ju är en mycket central företeelse då
till exempel uppsatsbedömningar och kvalitetsgranskningar görs (se t.ex.
Härnqvist 1999). Mitt huvudsyfte är dock inte att bedöma uppsatsernas kvalitet
utan att studera studenters skrivutveckling, vilket görs med utgångspunkt i
bland annat det inre textmönstret.

 

3. Tidigare forskning

 

Den internationella forskningen kring – eller med relevans för – studenters
skrivutveckling är relativt omfattande. Det är emellertid inte helt lätt att över-
föra de konkreta resultaten av denna forskning till motsvarande svenska förhål-
landen eftersom omständigheterna och utbildningssystemen skiftar en hel del
från land till land. Så skiljer sig till exempel både den amerikanska och den
brittiska utbildningskontexten från den svenska vad gäller bland annat nivå-
gruppering och åldersindelning, och det är därför svårt att finna utländska stu-
dier av studenttexter som någorlunda väl motsvarar våra svenska B- och C-
uppsatser.

Två mer allmänna resultat och erfarenheter från denna forskning kan emel-
lertid framhållas:

– Studenter har ofta problem med det akademiska sättet att skriva och tänka
på, dvs. det tar tid för dem att lära sig detta och för att de ska lyckas så krävs
inte sällan en mental omställning från studenternas sida och/eller att lärarna
och akademin utövar en viss självkritik (Lea 1994, Ivanic 1998 och Lillis
2001, Lea & Street 1998).

– Någon form av »insocialisering» sker i regel över tid, dvs. efter ett antal ter-
miner eller år skriver studenterna på ett delvis annat sätt, vilket visar att de
i åtminstone vissa avseenden har närmat sig det sätt att skriva (och eventu-
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ellt tänka) på som är utmärkande för det ämne som de studerar eller för aka-
demiskt skrivande mer allmänt (se t.ex. Freedman 1987, Berkenkotter,
Huckin & Ackerman 1988, Bloor 1996, Prior 1998 och Haswell 2000).

Intuitivt förefaller dessa båda resultat förvisso mycket rimliga, och de ligger
dessutom så vitt jag förstår helt i linje med många akademiska lärares egna er-
farenheter.

Den svenska forskningen på detta område är inte särskilt omfattande men
några studier kan ändå nämnas. En sådan är Ask 2005 som belyser stadieöver-
gången mellan gymnasium och högre utbildning. Några av Asks huvudresultat
är att denna stadieövergång är både allmän och språklig till sin karaktär, och
att både den allmänna och den språkliga stadieövergången kan ställa till pro-
blem för studenterna, om än i olika hög grad beroende på deras personliga och
sociala bakgrund. 

Två studier som är direkt relevanta i det här sammanhanget är vidare Blåsjö
2000 och Blåsjö 2004. I den förra jämförs nämligen B- och C-uppsatser i litte-
raturvetenskap respektive ekonomisk historia med varandra, och i den senare
studeras bland annat B- och C-uppsatser hämtade från nationalekonomi res-
pektive historia, vilka jämförs dels med varandra, dels med etablerade forska-
res texter från respektive ämne.

I skriften från 2000 skiljer Blåsjö mellan genresäkra och genreosäkra skri-
benter, och det visar sig då att det är de genresäkra skribenterna som utvecklas
mest mellan B- och C-uppsats, i alla fall när det gäller det som författaren kal-
lar »de mer djupliggande nivåerna» (som t.ex. pragmatisk medvetenhet, dvs.
vad som »görs» i olika delar av uppsatsen) medan de genreosäkra skribenterna
utvecklas mest när det gäller »de mer ytliga nivåerna» (t.ex. garderingar och
opersonliga konstruktioner), en nivå som de genresäkra behärskar redan på
B-nivå.

I arbetet från 2004 studerar Blåsjö bland annat så kallade medierande red-
skap, ett begrepp som hämtats från sociokulturell teori och som anpassats till
akademisk forskning och utbildning. Centrala medierande redskap inom natio-
nalekonomi (dvs. den professionella nationalekonomiska praktikgemenska-
pen) är till exempel 

 

modell

 

, 

 

matematiska tecken

 

, 

 

antagande

 

, 

 

kurva

 

 och 

 

mate-
matiskt-logiskt resonemang

 

 medan motsvarande redskap inom ämnet historia
(dvs. den professionella historievetenskapliga praktikgemenskapen) är till ex-
empel 

 

beskrivning

 

, 

 

karta

 

, 

 

tabell

 

, 

 

narrativ

 

 och 

 

kategorisering

 

/

 

definition

 

 samt

 

källkritik

 

, 

 

jämförelse

 

 och 

 

kritiskt-dialogiskt

 

 resonemang. Hon sammanfattar
några av de viktigare resultaten på följande sätt (s. 281 f.):
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Det är tydligt att studenterna under studietiden utvecklas till att allt mer använda
de centrala medierande redskapen. Den utomakademiska diskurs som kan åter-
speglas i B-uppsatser har i C-uppsatserna till stora delar bytts ut mot akademisk
diskurs […]. Studenterna i historia använder dessutom allt mer den dialogiska
strukturen kritik–försvar.

Studenterna i nationalekonomi utvecklas mot en mer homogen, unison inom-
akademisk röst med ett gemensamt perspektiv. På detta sätt liknar student-
texterna forskarnas akademiska texter, men på andra sätt – t.ex. att de ibland
innehåller politiska hävdanden – liknar de mer den utåtriktade tidskriften Ekono-
misk Debatt, som de uppmanas att efterlikna. Historiestudenterna utvecklas mot
att skriva mer likt de professionella forskarnas texter. Perspektivaspekten blir
starkare, och de positionerar sig mer gentemot sina källor. Liksom forskarna an-
vänder de källkritik implicit och narrativer mycket sparsamt. 

 

Att studenterna använder de ämnesspecifika redskapen i allt högre grad inne-
bär enligt Blåsjö dock inte att redskapen också nödvändigtvis är approprierade,
dvs. att studenterna har gjort dem till sina egna i någon djupare mening; någon
högre grad av insocialisering är det med andra ord inte fråga om enligt förfat-
taren.

Den inhemska textforskning i övrigt som berör B- och C-uppsatser utgörs
framför allt av utvärderingar och kvalitetsgranskningar av olika slag där hu-
vudsyftet är att med utgångspunkt i en bedömning av uppsatsernas kvalitet ta
reda på om det finns skillnader mellan olika ämnen och olika lärosäten eller
över tid (se t.ex. Högskoleverket 1997 och Härnqvist 1999 som båda gäller
C-uppsatser och som dessutom använder sig av likartade metoder). De är där-
för inte direkt relevanta i det här sammanhanget, men det kan ändå ha ett visst
intresse att notera vad det är man har bedömt i uppsatserna och hur. Följande
»variabler» har bedömts enligt en femgradig kvalitetsskala: forskningsanknyt-
ning, problemformulering, teoretisk medvetenhet, metod, genomförande och
slutsatser samt språklig utformning och formalia (Härnqvist 1999 s. 44).

Slutligen ska här också nämnas Dudley-Evans (1989) som har jämfört in-
ledningarna i magisteruppsatser (MSc dissertations) med motsvarande in-
ledningar i artiklar skrivna av etablerade forskare (dvs. med en tidig version
av Swales CARS-modell; jfr Swales 1990). Två tydliga och intressanta skill-
nader framkommer vid denna jämförelse: dels är inledningarna i magister-
uppsatserna i regel betydligt längre, dels etableras inte något nytt område i
magisteruppsatserna utan det som uppsatsförfattarna gör, eller nöjer sig med
om man så vill, är snarare att relativt grundligt och ingående introducera ett
visst fält.

Denna korta forskningsöversikt visar alltså bland annat följande: 1) studen-
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ter har ofta svårt att tillägna sig den akademiska diskursen, i alla fall under ett
initialt skede, och det tar dessutom tid för dem att göra detta; 2) studenter på
högre nivåer, dvs. som har studerat ett ämne under längre tid, producerar texter
som i vissa avseenden uppvisar en högre grad av likhet med de etablerade fors-
karnas texter än studenter som befinner sig på lägre nivåer och som har studerat
ett ämne under kortare tid; 3) texter som produceras av studenter som befinner
sig på en relativt hög nivå (som t.ex. magisterstudenter) avviker av olika skäl
och på olika sätt fortfarande en hel del från de etablerade forskarnas texter.

 

4. Ämneskontexten: MKV vid JMK

 

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett förhållandevis ungt
ämne. I sin nuvarande form, dvs. som ett fullt utbyggt universitetsämne med
såväl grund- som forskarutbildning, har MKV funnits i Stockholm sedan bör-
jan av 1990-talet. Ämnets institutionella hemvist är Institutionen för journalis-
tik, medier och kommunikation (JMK) som bildades 1989 då Centrum för
masskommunikationsforskning och Journalisthögskolan slogs ihop; vid JMK
bedrivs alltså också journalistutbildning. Ämnet är både humanistiskt och sam-
hällsvetenskapligt men rent organisatoriskt hör MKV till den humanistiska
fakulteten.

 

10

 

 
Den första disputationen i MKV vid JMK ägde rum 1994, och 2000/2001

(dvs. den period som denna undersökning gäller) hade sammanlagt 10 personer
disputerat i ämnet. I dag, alltså i juni 2006, är siffran 13. MKV är ett forsk-
ningsintensivt och i hög grad internationellt orienterat ämne, »vilket sätter sin
prägel på en stor del av undervisningen. I så gott som varje delkurs ingår före-
läsningar där lärare direkt eller indirekt anknyter till sin egen forskning» (Hög-
skoleverket 2001 s. 115), dvs. man strävar efter att hålla en hög teoretisk profil
i såväl forskning som undervisning.

Ämnet är dessutom mycket populärt, och konkurrensen om platserna är
hård, ett förhållande som enligt både institutionens självvärdering (Självvärde-
ring 2000) och Högskoleverkets bedömning (2001 s. 116) antas bidra till såväl
god kvalitet som hög genomströmning trots förhållandevis knappa resurser.
»Vi får helt enkelt de studenter som har mycket höga betyg, höga resultat i hög-
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Om inget annat sägs, så är det i första hand förhållandena vid MKV och JMK under 2000/2001
som beskrivs i detta avsnitt. Eller för att vara mer exakt: de uppgifter som fanns tillgängliga då,
dvs. vissa uppgifter kan vara från 1999 p.g.a. en viss eftersläpning i statistiken. 
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skoleprovet eller som har läst 140 poäng i andra ämnen», skriver man (Själv-
värdering 2000 s. 5) och framhåller vidare: »Det stora söktrycket leder till att
vi får kvalificerade studenter, vilket i sin tur möjliggör att ge kurser med rela-
tivt hög svårighetsgrad» (s. 16). 

Det finns tre olika inriktningar inom MKV: journalistik, populärkultur och
information/PR. På det senare området saknas dock egen forskning, vilket är
ett problem eftersom många studenter vill skriva sina B- och C-uppsatser inom
just detta område (Självärdering 2000 s. 16 och 18).

Grundkursen är på 40 poäng och innehåller 7 delkurser. B-uppsatsen omfat-
tar 5 poäng. Påbyggnadskursen är på 20 poäng och innehåller 3 delkurser. C-
uppsatsen omfattar här 10 poäng. Därtill kommer två 5-poängskurser. Båda
uppsatskurserna är schemalagda, dvs. ett antal stationer är inlagda under hela
terminen (med introduktion i början, uppsatsseminarier i slutet samt PM-skri-
vande, handledning m.m. däremellan). 

Ingen direkt undervisning i uppsatsskrivandets konst förekommer. Däremot
ges vissa kurser »som ska ge både kunskaper och färdigheter som en grund för
det avslutande uppsatsarbetet» (Självärdering 2000 s. 9). På grundkursen är
detta framför allt Kommunikationsteori och metod, 10 poäng, och på påbygg-
nadskursen Specialisering inom teori och metod, 5 poäng.

Vid B-uppsatsintroduktionen delar läraren bland annat ut och går igenom ett
sexsidigt häfte kallat Anvisningar för B-uppsatsen (Andén-Papadopoulos
2000). Detta häfte innehåller följande avsnitt: 1. Uppsatsens syfte, 2. Ämnes-
val, gruppindelning och handledning, 3. Problemformulering, 4. Plan för ma-
terialinsamling och analys, 5. Handledning, 6. Uppsatsens form, 7. Käll- och
litteraturförteckning, 8. Käll- och litteraturhänvisningar samt fotnoter, 9. Semi-
narier, 10. Examination och 11. Litteratur om uppsatsskrivande. Därutöver er-
håller B-studenterna också »Arbetsplan och schema» samt ett PM som bland
annat beskriver hur seminarierna och oppositionen ska genomföras.

I det sexsidiga häftet presenteras något som skulle kunna karakteriseras som
ett textmönster, även om där inte sägs särskilt mycket om vad som bör tas upp
inom de olika delarna och om de olika delarnas inbördes relationer och funk-
tioner (av naturliga skäl – häftet omfattar ju endast sex sidor). Dock lyfter man
fram och betonar vissa saker: »En viktig aspekt av B-uppsatsarbetet är att be-
arbeta och analysera ett eget 

 

empiriskt

 

 material» (s. 2); »Tänk på att i ett veten-
skapligt arbete är särskilt syfte, frågeställning och metod viktiga avsnitt. Det är
bl.a. där man visar att man kan hantera ett vetenskapligt problem och ge det en
adekvat behandling» (s. 4). (Liknande formuleringar återkommer för övrigt
även i C-uppsatsvägledningen.) B-uppsatsens omfång anges till 20–25 sidor,
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vilket kan förefalla mycket, men då bör man veta antalet författare per uppsats
inte sällan är två eller tre.

Vid C-uppsatsintroduktionen delar den kursansvarige läraren på motsva-
rande sätt ut och går igenom ett häfte som bland annat innehåller arbetsplan
och schema, instruktioner för inlämning av ämnesförslag och uppsats-PM, äm-
nesförslag från lärarna samt uppgifter om vissa lärares specialiteter. Dessutom
erhåller studenterna kompendiet Vägledning för arbete med C-uppsatsen (Ross
m.fl. 1999) som omfattar 16 sidor och ett kort PM med titeln På vilka grunder
bedöms uppsatsers kvalitet? (Nowak 1996). Kompendiet innehåller följande
nio avsnitt: 1. Uppsatsarbetets syfte, 2. Praktiska synpunkter, 3. Forsknings-
arbetet, 4. Rapporteringen, 5. Seminariebehandling och opposition, 6. Exami-
nation och betygsättning, 7. Inlämning av uppsatsoriginal, 8. Litteratur om
uppsatsskrivande och 9. Bilaga. 

Uppsatskurserna på B- respektive C-nivå skiljer sig inte särskilt mycket åt
utan har i stort sett samma uppläggning. Undervisning förekommer till exem-
pel i båda fallen vid följande tillfällen: introduktion, genomgång av ämnesför-
slag, handledarträffar och seminarier (samt vid en träff med handledaren efter
uppsatsventileringen); ingen direkt undervisning i uppsatsskrivande ges dock
vid dessa tillfällen. Därutöver har studenterna tillgång till vissa hjälpmedel,
som till exempel de ovan omtalade uppsatsvägledningarna, men i övrigt får de
alltså klara sig på egen hand. 

Det bör dock noteras att MKV-studenterna får tillfälle att skriva en hel del
under sin utbildning. På AB-kursen förekommer ungefär tre hemtentor (antalet
beror till en del på hur studenterna själva väljer), ytterligare ca tre större upp-
gifter (5–10 sidor) samt flera (fem till tio) mindre inlämningsuppgifter. Vissa
av dessa uppgifter görs i grupp medan andra görs individuellt; hemtentorna är
dock alltid individuella. På C-kursen skriver studenterna tre paper före uppsat-
sen: loggbok, teoripaper och metodpaper. Hemtentorna och de större inläm-
ningsuppgifterna samt C-kursens olika paper har helt klart en uppsatsförbere-
dande karaktär och funktion.

Det kan också noteras att det som tas upp i MKV-studenternas uppsatsanvis-
ningar är förhållandevis allmängiltigt, dvs. det tycks inte finnas inslag som är
typiska för just MKV, utan så vitt jag kan bedöma finner man likartade rekom-
mendationer när det gäller uppsatsens utformning även inom andra ämnen.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att B- och C-studenterna i princip
får samma information och typ av undervisning. En skillnad finns dock: den
information som C-studenterna får är något utförligare än den som B-studen-
terna får. Vidare har framgått att både B- och C-studenterna förses med infor-



 

Vad händer mellan B- och C-uppsats?

 

49

mation om den vetenskapliga uppsatsens disposition och olika delar. De har så-
ledes tillgång till ett rudimentärt textmönster som de kan välja att följa, men
sedan ankommer det i hög grad på studenterna själva att fylla detta textmönster
med ett passande innehåll.

 

5. Material och metod

 

Undersökningen omfattar tre delstudier. Den första (delstudie 1) behandlar det
yttre textmönstret, dvs. de olika delar eller avsnitt som förekommer i B- och
C-uppsatserna samt längden på dessa avsnitt. Den andra (delstudie 2) gäller det
inre textmönstret, dvs. de olika avsnittens utformning och (i viss mån) inbördes
relationer. Den tredje (delstudie 3) avser en delmängd av materialet som hel-
het, närmare bestämt fem uppsatspar, som har närstuderats i olika avseenden.
I delstudie 1 och 2 studeras studenternas skrivutveckling på gruppnivå och i
delstudie 3 på individnivå.

I det följande ges en mer ingående beskrivning av det material och de meto-
der som använts i de tre delstudierna.

 

11

 

5.1 Material

 

Undersökningen har genomförts på två »uppsatslag» inom ämnet medie- och
kommunikationsvetenskap: det ena uppsatslaget representeras av B-uppsatser
från ht 2000 och det andra av C-uppsatser från vt 2001; C-uppsatserna har
alltså producerats och lagts fram terminen omedelbart efter B-uppsatserna. I
huvudsak studeras uppsatserna och uppsatsförfattarna som grupp, men i några
fall har det även varit möjligt att matcha jämförelserna mellan B- och C-upp-
satserna på gruppnivå med motsvarande individuella jämförelser (se delstudie
3 nedan).

Totalt sett utgörs materialet av 16 B-uppsatser och 14 C-uppsatser (alla som
blev klara i tid under respektive termin). Antalet författare per uppsats varierar
mellan 1 och 3, men vanligast är två författare per uppsats, vilket gäller såväl
B- som C-uppsatserna. Det innebär alltså att jag här inte kommer att kunna ut-
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Föreliggande undersökning är visserligen inte etnografisk men det kan ändå nämnas att jag har
suttit med som observatör på vissa undervisningspass (t.ex. kursintroduktioner och liknande) och
under ett antal seminarier då några av de uppsatser som ingår i denna undersökning har ventilerats
samt intervjuat inblandade lärare och studenter m.m.
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tala mig om enskilda individers akademiska skrivförmåga och skrivutveckling
utan det är uppsatserna eller – om man så vill – författarna som kollektiv som
står i fokus i denna undersökning. Av tabell 1 nedan framgår hur många B- och
C-uppsatser samt uppsatspar det finns med en, två respektive tre författare. (De
B- och C-uppsatser som har exakt samma författare bildar ett uppsatspar.) 

 

Tabell 1

 

. Antal B- och C-uppsatser samt uppsatspar med en, två respektive tre
författare.

 

5.2 Metod

 

Hur de tre delstudierna har genomförts framgår av avsnitt 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3
nedan.

 

5.2.1 Det yttre textmönstret (delstudie 1)

 

För varje uppsats har jag tagit ställning till om den innehåller något av följande
avsnitt, och därefter har jag beräknat längden på dessa olika avsnitt: Abstract,
Innehållsförteckning, Inledning, Bakgrund, Tidigare forskning, Teori, Mate-
rial och metod, Resultat, Diskussion, Sammanfattning, Källor och litteratur
samt Bilagor. Jag har även beräknat längden på uppsatserna som helhet inklu-
sive respektive exklusive eventuella bilagor.

Indelningen i olika avsnitt har så långt möjligt gjorts på formella grunder.
Det innebär att jag i första hand gått på de rubriker som författarna själva angett
eller – om aktuell rubrik saknats – på vad författaren på annat sätt i texten ex-
plicit angett att avsnittet handlar om. Däremot har jag inte tagit ställning till om
detta verkligen stämmer. (Detta görs nämligen i nästa delundersökning.)

Mina kategorier återger med andra ord inte exakt alla uppsatsers individu-
ella yttre utformning – i vissa uppsatser kan till exempel Syfte och Frågeställ-
ningar förekomma som egna rubriker – men avsikten här är ju att undersöka
uppsatsernas förhållande till forskarnormen, inte att göra en fullständig be-
skrivning av de enskilda uppsatsernas utseende och variation, och därför har
jag »pressat» in alla uppsatser i just denna mall. Det bör kanske tillläggas att

 

Antal förf./Upps.typ B-uppsats C-uppsats Uppsatspar

1 förf. , 2 , 4 ,1
2 förf. , 8 , 6 ,2
3 förf. , 6 , 4 ,2
Summa ,16 ,14 ,5
Snitt 2,3 2,0 2,2
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detta har fungerat mycket bra, och några större problem eller svårigheter har –
med ett undantag möjligen (se nedan) – inte noterats.

Några kommentarer och förklaringar kan dock ändå behöva ges. »Synony-
mer» har givetvis accepterats. Så kallas exempelvis Resultat ibland för Analys,
Teori för Teoretiska ramar, Diskussion för Avslutande diskussion osv. Som
framgår av uppräkningen ovan har jag inte skiljt mellan Diskussion och Slut-
satser, utan dessa och liknande avsnitt har slagits samman till ett enda avsnitt
som jag här kallat Diskussion. Inledning inkluderar som framgått även Syfte,
Frågeställningar, Avgränsningar och liknande (oavsett om de står i samma fy-
siska avsnitt eller inte). Urvalsfrågor behandlas i vissa uppsatser under rubri-
ken Inledning men allt som rör urval har jag fört till avsnittet Material och me-
tod. Med Bakgrund avses här kringinformation av olika slag som rör själva
forskningsobjektet (och alltså inte t.ex. Forskningsbakgrund). Teori och Tidi-
gare forskning förekommer ibland under en och samma rubrik (Teori och tidi-
gare forskning). I sådana fall har jag, när det alltså inte framgått av texten i
övrigt vad som är vad enligt författaren, försökt att skilja dem åt på egen hand.
Det ska erkännas att detta inte alltid har varit helt lätt. Till Tidigare forskning
har jag i dessa fall räknat sådana partier som innehåller referat och omnämnan-
den av undersökningar som har stora likheter med vad som behandlas i den
aktuella uppsatsen och som har fokus på själva resultaten; partier där övriga
undersökningar nämns och/eller refereras har däremot förts till Teori. Om teori
och tidigare forskning helt enkelt inte gått att skilja åt (gäller t.ex. vissa semi-
otiska analyser) har jag räknat häften till det ena och hälften till det andra. 

Delarnas längd (och därmed även uppsatsernas totala längd) har beräknats
på enklast möjliga sätt. Det innebär att jag dels inte har tagit någon större hän-
syn till uppsatsernas skiftande typografi och liknande, dels endast räknat med
hela och halva sidor. När avrundning har behövts eller varit aktuell har dock
hänsyn till typografin tagits, dvs. om textsidorna varit glesa så har jag avrundat
nedåt och om de varit välfyllda så har jag avrundat uppåt. Blanka sidor eller
tomma ytor har givetvis inte räknats utan måttet »avsnittets eller uppsatsens
längd» avser alltså antalet fyllda hel- och halvsidor med den noggrannhet som
angetts ovan. 

Vad säger då forskarnormen när det gäller förekomsten av olika avsnitt res-
pektive avsnittens längd? När det gäller förekomsten så är svaret tämligen en-
kelt: vissa avsnitt är obligatoriska, andra är mer eller mindre önskvärda och
några är mer umbärliga. Till de obligatoriska eller starkt önskvärda har jag räk-
nat Inledning, Tidigare forskning, Teori, Material och metod, Resultat, Diskus-
sion samt Källor och litteratur. Till de umbärliga alternativt inte lika starkt
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önskvärda har jag räknat Bilagor (här avgörs förstås behovet av de aktuella om-
ständigheterna), Bakgrund, Abstract, Innehållsförteckning och Sammanfatt-
ning. Eftersom jag har velat göra en fullständig kartläggning av förekomsten
av olika avsnitt i B- och C-uppsatserna, har dock alla typer av avsnitt tagits
med, obligatoriska såväl som icke-obligatoriska.

När det gäller avsnittens längd så är förhållandet till forskarnormen inte lika
givet och entydigt. Längd i sig är givetvis inte något kvalitetskriterium: det
finns med andra ord inget som till exempel säger att längre artiklar är bättre än
kortare eller att tjocka avhandlingar är bättre än tunnare. Allt beror förstås på
vad det är för typ av text (vetenskaplig genre) och vad som ligger bakom det
faktum att texten är lång eller kort. Om allt annat är lika, så är kort sannolikt
bättre än lång, men hur avgör man det? En kort text kan förstås också vara allt-
för kort (och en lång alltför lång). Nu finns det emellertid även andra skäl att
studera längd. För det första är det allmänt känt att C-uppsatser i regel är längre
än B-uppsatser (det ingår så att säga mer eller mindre i genrekraven), och för
det andra är det inte osannolikt att längd samverkar med vissa innehållsliga
företeelser i uppsatserna. Undersökningen av de olika avsnittens längd bidrar
sålunda dels till att ge en allmän karaktäristik av B- och C-uppsatserna, dels till
att ge en bakgrund till och perspektiv på undersökningen av avsnittens innehåll
och närmare utformning.

 

5.2.2 Det inre textmönstret (delstudie 2)

 

Följande avsnitt har analyserats närmare: Inledning, Tidigare forskning, Teori,
Material och metod, Resultat och Diskussion. Därutöver har även noterats om
någon precisering av syfte och frågeställningar förekommer samt vissa förhål-
landen som gäller uppsatsen som helhet. Hur de olika avsnitten har analyserats
framgår nedan.
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Inledning

 

. Här har jag undersökt om någon motivering till ämnesvalet ges
och i så fall om denna är närliggande eller mer allmängiltig. Vidare har jag no-
terat hur uppsatsernas syften och frågeställningar är utformade: är syftet funk-
tionellt respektive teoretiskt, och finns det en principiell eller allmängiltig vin-
kel? Formuleras det några frågeställningar, och utvecklar och konkretiserar i
så fall frågeställningarna syftet? (Principen för bedömning här – och i fortsätt-
ningen – är alltså att ett jakande svar på dessa frågor ger »pluspoäng» enligt
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Denna del av analysen omfattar 37 variabler och jag kan här därför inte gå in på alla detaljer.
Vissa av de graderingar som nämns i resultatredovisningen i avsnitt 6.2 tas t.ex. inte upp i denna
metodgenomgång.
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forskarnormen medan ett nekande svar ger »minuspoäng» eller inga »poäng».)

 

Tidigare forskning

 

. Här har jag noterat om det som tas upp är relevant eller
ej, om författaren uppvisar ett kritiskt förhållningssätt, om explicita kopplingar
till den egna undersökningen görs, om författaren positionerar sig samt om ge-
nomgången är tillräckligt utförlig eller knapphändig. Tillräckligt utförlig inne-
bär här att det framgår att författaren känner till och har satt sig in i åtminstone
någon eller några av de mest relevanta studierna i sammanhanget (om det nu
finns några sådana, men om det inte gör det, så bör förstås även det påpekas). 

 

Teori

 

. Även här har jag noterat om det som tas upp är relevant, om genom-
gången är tillräckligt utförlig eller ofullständig, om någon motivering till valet
av teori ges, om ett kritiskt förhållningssätt förekommer samt om explicita
kopplingar till den egna undersökningen görs. Tillräckligt utförlig innebär här
att det går att läsa ut att det som tas upp verkligen fyller en funktion i under-
sökningen, dvs. det måste framgå av genomgången att teorin är en integrerad
del av undersökningen. 

 

Precisering av syfte och frågeställningar

 

. Förekomsten av denna typ av
avsnitt har noterats. (Enligt forskarnormen är sådana avsnitt om inte obligato-
riska så åtminstone önskvärda; förekomst av denna typ av avsnitt genererar
alltså »pluspoäng».)

 

Material och metod

 

. Här har noterats ifall det valda materialet och den
valda metoden är funktionella eller ej, om genomgången är tillräckligt utförlig
samt om någon motivering till valet av material respektive metod ges. Tillräck-
ligt utförlig innebär här att det ska gå att läsa ut vad det är som undersökts och
hur författaren har gått till väga. 

 

Resultat

 

. Här noteras om de analyser som utlovas verkligen genomförs eller
ej samt om redovisningen är tillräckligt utförlig eller knapphändig. Tillräckligt
utförlig innebär här bland annat att framställningen är så pass »genomskinlig»
att de slutsatser som dras framstår som begripliga och rimligt underbyggda. 

 

Diskussion

 

. Här noteras om författaren återknyter till sitt syfte, om empi-
riska och/eller teoretiska hävdanden förekommer (jfr Blåsjö 2004 s. 58), om
någon återkoppling till teori eller tidigare forskning görs, om perspektivet vid-
gas samt om självkritik (kritik mot den egna undersökningen) förekommer. 

 

Uppsatsen som helhet

 

. Här noteras om uppsatsen uppvisar någon form av
övergripande brist, om syftet (i princip) är att bidra med ny kunskap eller ej
(dvs. dominerande textkaraktär) samt om (det yttre) textmönstret för veten-
skapliga uppsatser följs.
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Här betraktas alltså det yttre textmönstret som en helhet, där också ordningen mellan olika av-
snitt har betydelse. I delstudie 1 däremot noteras endast förekomsten av olika avsnitt.
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I syfte att förenkla jämförelserna har jag jämnat ut skillnaden i antal mellan
B- och C-uppsatserna genom att (i förekommande fall) multiplicera antalet
B-uppsatser med en faktor 0,875 (= 14 dividerat med 16). 1 C-uppsats motsva-
rar alltså 0,9 B-uppsatser, 2 C-uppsatser 1,8 B-uppsatser osv.

Resultaten har signifikansprövats med chitvå-metoden där så har varit
möjligt och meningsfullt (dvs. då den totala frekvensen för en viss företeelse
har varit minst 10 och skillnaden mellan de två uppsatsgrupperna minst 5).
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Signifikansnivån har satts till modesta p 

 

≤

 

 0,05 (vilket motsvarar chitvå-värdet
3,84 vid 1 frihetsgrad). Redan nu kan dock sägas att endast en signifikant skill-
nad har noterats i materialet. Jag har därför även beaktat skillnader som är
större eller lika med 3,0 för att se om det trots allt går att urskilja några be-
stämda tendenser i materialet.

Slutligen har jag också noterat om de undersökta företeelserna är vanliga
respektive ovanliga (dvs. har höga respektive låga värden) i såväl B- som
C-uppsatserna. För att en företeelse ska betrakas som ovanlig/sällsynt så är
villkoret att den måste ha en frekvens som ligger under 3,0 i både B- och
C-uppsatserna (dvs. den får finnas i högst ca 21 % av uppsatserna). För att en
företeelse ska betraktas som vanlig gäller på motsvarande sätt villkoret att den
måste ha en frekvens om minst 11,0 i både B- och C-uppsatserna (dvs. den
måste finnas i minst ca 79 % av uppsatserna). Företeelser som ligger däremel-
lan betraktas som varken vanliga eller ovanliga. En sammanställning av denna
del av undersökningen återfinns i bilaga 1.

 

5.2.3 De fem uppsatsparen (delstudie 3)

 

Här jämförs samma författares B- och C-uppsatser med varandra (vilka upp-
satser det gäller framgår av bilaga 2). Syftet med denna närstudie är att följa
upp och fördjupa resultaten från delstudie 1 och 2. Jämförelserna görs med
andra ord på samma sätt som i delstudie 1 och 2 men nu handlar det om hur
vissa enskilda B- och C-uppsatser förhåller sig till varandra i de olika avseen-
den som tidigare redovisats. Därutöver har jag också gjort en bedömning av
uppsatserna som helhet (vilken redovisas under rubriken »Helhetsintryck»)
och därvid tagit fasta på deras avstånd respektive närhet till forskarnormen ur
framför allt följande synpunkt: Hur hänger uppsatsens centrala delar ihop och
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Chitvå-metoden är ett så kallat icke-parametriskt test som fungerar bra på små material och vid
låga frekvenser (se t.ex. Westman 1974 s. 17 ff. som en ger en pedagogisk och för språkvetare an-
passad beskrivning av metoden). Poängen med att signifikanspröva är att det underlättar bedöm-
ningen av skillnader: vilka skillnader ska jag bry mig om och vilka kan jag bortse ifrån?
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hur är förutsättningarna för att ny kunskap ska kunna genereras? Avsikten är
här att försöka komma åt textegenskaper av mer övergripande och principiell
karaktär som inte lika enkelt och självklart fångas av den systematiska under-
sökningen av hur olika enskilda delar i B- och C-uppsatserna är utformade. 

Det är här inte möjligt att gå närmare in på alla de överväganden som ak-
tualiseras i samband med dessa helhetsbedömningar, och det är tyvärr heller
inte möjligt att ge belysande exempel i önskvärd omfattning, eftersom det här
handlar om textegenskaper på generell och övergripande nivå. Vissa kortfat-
tade motiveringar ges dock för att inte helt lämna läsaren i sticket, och i bilaga
2 finns dessutom exempel på några syftesformuleringar som hämtats ur upp-
satserna.

Man behöver emellertid inte se denna brist på dokumentation och exempel
som något större problem. Syftet här är nämligen inte att försöka explicitgöra
alla de överväganden som aktualiseras i samband med bedömningar av detta
slag (detta skulle nämligen kräva en särskild undersökning) utan helt enkelt att
presentera några exempel på vad en någorlunda erfaren läsare – och lärare! –
kan komma fram till.
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 Man kan säga att jag här har trätt ur min forskarroll och
i stället klivit in i min lärarroll eller – kanske mer adekvat uttryckt – att jag som
forskare har använt mig själv som källa och alltså studerat mig själv som lärare.
Det är nämligen – menar jag – just denna typ av helhetsbedömningar som stu-
denterna utsätts för och som det därför är intressant att jämföra de övriga resul-
taten med.

Det bör också påpekas att syftet här inte är att granska uppsatsernas kvalitet
i allmänhet eller på ett generellt plan utan endast att jämföra uppsatsparen
inbördes (dvs. B1 jämförs med C1, B9 med C6 osv.) i syfte att ta reda på om
någon form av skrivutveckling har skett.

 

6. Resultat

 

I det följande redovisas resultaten från de tre delstudierna.
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Jag fick fast anställning som universitetslektor i svenska 1990, och mellan 1989 och 1996 hand-
ledde jag dessutom uppsatsskrivande studenter i medie- och kommunikationsvetenskap på olika
nivåer.
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6.1 Det yttre textmönstret (delstudie 1) 

 

Förekomsten av olika avsnitt i B- och C-uppsatserna framgår av tabell 2 nedan.
Det bör observeras att förekomsterna har räknats om i syfte att förenkla jämfö-
relserna. Bastalet, dvs. maximalt antal uppsatser, är alltså 10 i tabell 2, vilket
har fått till följd att antalet uppsatser i vissa fall har kommit att räknas i deci-
maler (13 av 14 C-uppsatser blir t.ex. 9,3).

 

Tabell 2

 

. Antal uppsatser innehållande ett visst avsnitt i B- och C-uppsatser i
medie- och kommunikationsvetenskap.

Som framgår av tabell 2 innehåller nästan alla uppsatser närapå alla typer av
avsnitt. B-uppsatserna har dock inga sammanfattningar och även C-uppsat-
serna uppvisar ganska få sådana. Skillnaderna mellan B- och C-uppsatserna är
med andra ord rätt få och små när det gäller förekomsten av olika avsnitt. Dock
kan man säga att jämförelsen i någon mån utfaller till C-uppsatsernas fördel i
den meningen att dessa uppvisar en något bättre täckning vad gäller olika typer
av avsnitt än B-uppsatserna utom på en väsentlig punkt: det är betydligt fler B-
än C-uppsatser som behandlar tidigare forskning (6,9 av 10 jämfört med 2,9 av
10). Samtidigt bör dock också noteras att avsnitt med tidigare forskning är re-
lativt sällsynta i både B- och C-uppsatserna. Teoriavsnitt är som synes däremot
mycket vanliga: endast en B-uppsats saknar ett sådant avsnitt, dvs. för övrigt
innehåller samtliga B- och C-uppsatser avsnitt med teori. Helhetsintrycket av
tabell 2 är alltså att både B- och C-uppsatserna ansluter sig relativt väl till fors-
karnormen när det gäller förekomsten av olika avsnitt utom på en viktig punkt:
avsnitt med tidigare forskning saknas i ca 3 av 10 B-uppsatser och i 7 av 10
C-uppsatser.

De olika avsnittens längd i B- och C-uppsatserna framgår av tabell 3 nedan.

 

Avsnitt C-uppsats B-uppsats Skillnad

Abstract 9,3 9,4 –0,1
Innehållsförteckning 10,0 10,0 0,9
Inledning 10,0 10,0 0,9
Bakgrund 9,3 7,5 1,8
Tidigare forskning 2,9 6,9 –4,0
Teori 10,0 9,4 0,6
Material och metod 10,0 9,4 0,6
Resultat 10,0 10,0 0,9
Diskussion 10,0 10,0 0,9
Sammanfattning 2,9 0 2,9
Källor och litteratur 10,0 10,0 0,9
Bilagor 9,3 6,9 2,4
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Tabell 3

 

. Längd mätt i antal sidor hos olika avsnitt i B- och C-uppsatser i
medie- och kommunikationsvetenskap.

Ett antal stora och påfallande skillnader finns i tabell 3. Den största skillnaden
mellan B- och C-uppsatserna gäller uppsatsen som helhet (såväl inklusive som
exklusive bilagor): C-uppsatserna är nämligen ungefär dubbelt så omfattande
som B-uppsatserna. Detta går i sin tur tillbaka på framför allt två förhållanden.
Det ena är att så gott som alla avsnitt är något (om än inte alltid särskilt mycket)
längre i C- än i B-uppsatserna; enda undantaget är Tidigare forskning där skill-
naden går i motsatt riktning, vilket är anmärkningsvärt, även om skillnaden är
så pass liten att den egentligen är försumbar. Det andra är att vissa avsnitt i
C-uppsatserna dessutom är klart längre än i B-uppsatserna. Först och främst
gäller detta avsnitten Teori och Resultat som i genomsnitt är ca 8 sidor längre
i C-uppsatserna. Därutöver kan också noteras att Diskussion är ca 3 sidor
längre liksom även Material och metod och att Bakgrund är ca 1,5 sida längre
i C- än i B-uppsatserna. Det kan också tilläggas att C-uppsatsernas litteratur-
förteckning innehåller ungefär dubbelt så många titlar som B-uppsatsernas
(22,9 mot 10,1). 

 

6.2 Det inre textmönstret (delstudie 2)

 

Inledning

 

. Likheterna är här större och fler än skillnaderna. Gemensamt för B-
och C-uppsatserna är att de överlag innehåller någon form av närliggande
ämnesmotivering (allmängiltiga ämnesmotiveringar är däremot sällsynta), att
uppsatserna framför allt har deskriptiva syften (medan teoretiska syften är
ovanliga) och att de innehåller ett antal frågeställningar där syftet utvecklas

 

Avsnitt C-uppsats B-uppsats Skillnad
Abstract ,90,8 90,5 90,3
Innehållsförteckning 91,5 91,0 90,5
Inledning 92,1 91,7 90,4
Bakgrund 92,8 91,3 91,5
Tidigare forskning 90,6 90,8 –0,2
Teori 99,9 92,2 97,7
Material och metod 94,8 91,9 92,9
Resultat 18,0 10,1 97,9
Diskussion 95,3 92,1 93,2
Sammanfattning 90,5 – 90,5
Källor och litteratur 91,9 91,3 90,6
Uppsatsen som helhet exkl. bil. 48,0 22,8 25,2
Bilagor 95,1 93,9 91,2
Uppsatsen som helhet inkl. bil. 52,9 26,8 26,1
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och konkretiseras, helt eller delvis.16 Inga signifikanta skillnader föreligger
men vissa mindre skillnader har noterats. Så uppvisar C-uppsatserna något fler
ämnesmotiveringar som är både allmängiltiga och närliggande än B-uppsat-
serna medan B-uppsatserna ger prov på något fler syften som är fungerande
respektive har principiell vinkel. Ingen klar och tydlig tendens föreligger alltså.

Tidigare forskning. Också på denna punkt är likheterna mer påfallande än
skillnaderna. Som redan konstaterats redovisar dock fler B- än C-uppsatser
tidigare forskning. Skillnaden är emellertid inte signifikant. Det kan tilläggas
att det som tas upp under tidigare forskning i B- och C-uppsatserna i regel är
relevant, om inte helt så åtminstone delvis. Sällsynta i såväl B- som C-uppsat-
serna är kritiskt förhållningssätt och positionering samt utförlighet (i tillräcklig
grad) som ligger något över den undre gränsen (B = 3,5 och C = 1 eller 2
beroende på vad man räknar in). Också explicita kopplingar – i den starkare
varianten, dvs. »förekommer genomgående» – är överlag sällsynta, men om
även den svagare varianten inkluderas (»förekommer över huvud taget») så är
värdena varken höga eller låga (dvs. de ligger då över 3,0 och under 11,0). Till
en del beror naturligtvis de låga värdena här på att det är förhållandevis få upp-
satser som behandlar tidigare forskning. Tendensen är visserligen inte särskilt
tydlig, men den pekar under alla omständigheter inte i den förväntade rikt-
ningen.

Teori. Så gott som alla B- och alla C-uppsatser behandlar som redan fram-
gått teori och det som tas upp där är i regel relevant, i alla fall om man även
beaktar det som endast delvis är relevant (den svagare varianten). Vidare är
kopplingar till den egna undersökningen någorlunda vanliga, i alla fall om man
även räknar in enstaka sådana (värdena hamnar då nära den övre gränsen, med
B = 10,6 och C = 11). Motiveringar är däremot varken vanliga eller ovanliga.
Skillnader finns vad gäller relevans (i den starkare varianten), grad av utförlig-
het och förekomst av kritisk diskussion (eller kritiska kommentarer), dvs. på
dessa punkter uppvisar C-uppsatserna något högre värden än B-uppsatserna.
Endast en av dessa skillnader är dock signifikant (p = 0,05), nämligen den som
gäller grad av utförlighet. Det förefaller med andra ord som om vi här har fun-
nit åtminstone en viktig skillnad mellan B- och C-uppsatserna: i C-uppsatserna
lägger man mer krut på framställningen just vad gäller teori, ett utfall som är
helt i linje med vad man borde kunna förvänta sig.

Precisering av syfte och frågeställningar. Denna typ av avsnitt lyser helt
med sin frånvaro i både B- och C-uppsatserna.

Material och metod. Merparten av alla B- och C-uppsatser uppvisar fun-

16 Av utrymmesskäl redovisas inte denna typ av graderingar i motsvarande metodavsnitt (se 5.2.2).
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gerande material och metoder, i det senare fallet dock endast om även delvis
fungerande metoder medräknas. Vidare motiveras valet av material i de flesta
uppsatser, även om motiveringen ibland kan vara knapphändig. Smärre skill-
nader (dvs. ej signifikanta sådana) har noterats när det gäller materialbeskriv-
ningens grad av utförlighet, den valda metodens funktionalitet (delvis funge-
rande metoder här ej medräknade), metodbeskrivningens grad av utförlighet
och metodens motivering. I alla dessa fall uppvisar C-uppsatserna något högre
värden än B-uppsatserna, vilket alltså är i linje med det förväntade utfallet.

Resultat. Det är något vanligare att analyserna utförs som utlovats i C- än i
B-uppsatserna. Skillnaden är emellertid inte signifikant. I alla uppsatser utförs
dock de analyser som utlovats till någon del, alltså helt eller delvis. När det gäl-
ler redovisningens grad av utförlighet så uppvisar C-uppsatserna höga värden
(n = 12) medan B-uppsatserna inte riktigt når upp till denna nivå (n = 9,6);
skillnaden (2,4) är emellertid för liten för att den ska kunna beaktas i detta sam-
manhang. Utfallet på denna punkt talar sålunda bara i viss mån till C-uppsat-
sernas fördel.

Diskussion. Inga nämnvärda skillnader har noterats här utan det är likhe-
terna som dominerar. Återknytning till syftet förekommer överlag i såväl B-
som C-uppsatserna liksom även så kallade empiriska hävdanden; teoretiska
hävdanden är däremot sällsynta. Även självkritik är överlag sällsynt, i alla fall
i den snävare och mer explicita varianten. Litteraturåterknytning och vidgning
av perspektivet uppvisar varken höga eller låga värden. Inga speciella tenden-
ser kan utläsas med andra ord. 

Uppsatsen som helhet. Även när det gäller B- och C-uppsatserna som hel-
het så är det likheterna som är mest slående; inga signifikanta skillnader har no-
terats. Så uppvisar merparten av alla uppsatser någon form av övergripande
brist (se delstudie 3 för exempel på detta).Vidare ansluter de sig relativt väl till
den vetenskapliga uppsatsens (yttre) textmönster. Variabeln uppsatsernas do-
minerande textkaraktär, slutligen, uppvisar varken höga eller låga värden.

6.3 Sammanfattning av resultaten från delstudie 1 och 2

Delstudie 1. Inga påfallande skillnader har noterats mellan B- och C-uppsat-
serna vad gäller det yttre textmönstret utom på en punkt: C-uppsatserna uppvi-
sar färre avsnitt med tidigare forskning än B-uppsatserna; överlag är dock så-
dana avsnitt förhållandevis sällsynta i både B- och C-uppsatserna. Däremot
finns det stora skillnader mellan B- och C-uppsatserna när det gäller längd:
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C-uppsatserna är omkring dubbelt så långa som B-uppsatserna (52,9 mot 26,8
sidor inkl. bilagor). Alla avsnitt i C-uppsatserna är längre än motsvarande av-
snitt i B-uppsatserna (utom Tidigare forskning), men de största skillnaderna
uppvisar avsnitten Teori och Resultat (ca 8 sidor längre) samt Diskussion (ca
3 sidor längre).

Delstudie 2. Även när det gäller det inre textmönstret är likheterna mer på-
fallande än skillnaderna mellan B- och C-uppsatserna. Skillnaderna är med
andra ord både få och små. Endast 12 (av 37 möjliga) skillnader har noterats:
9 som pekar i huvudhypotesens riktning (C > B) och 3 som pekar i motsatt rikt-
ning (B > C). Det är alltså fler skillnader som talar för än som talar mot; när-
mare bestämt är det 6 fler som talar för, vilket motsvarar 16 % av det potentiellt
möjliga utfallet.

På vilka punkter skiljer sig då B- och C-uppsatserna? De tre fall där B-upp-
satserna ligger närmare forskarnormen än C-uppsatserna är följande:

– inledning: syftets funktionalitet
– inledning: syfte med principiell vinkel
– tidigare forskning: förekomst

Ingen av dessa skillnader är dock statistiskt signifikant. I följande fall befinner
sig å andra sidan C-uppsatserna närmare forskarnormen än B-uppsatserna:

– inledning: ämnesmotivering som är både ämnesanknuten och allmängiltig
– teori: relevans
– teori: utförlighet
– teori: kritiskt förhållningssätt 
– material: utförlighet
– metod: funktionalitet
– metod: utförlighet
– metod: motivering
– resultat: utförande (i enlighet med vad som utlovats)

Av dessa nio skillnader är dock endast en signifikant i statistisk mening, näm-
ligen teori: utförlighet. Denna skillnad kan alltså betraktas som någorlunda
säkerställd, men för övrigt är det vanskligt att dra några säkra och bestämda
slutsatser om exakt hur B- och C-uppsatserna skiljer sig när det gäller de olika
avsnittens innehåll och utformning. 
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6.4 De fem uppsatsparen (delstudie 3)

Huvudfrågan i detta avsnitt är liksom tidigare i vad mån och i vilka avseenden
som C-uppsatserna ligger närmare forskarnormen än B-uppsatserna. Vilka
uppsatser som ingår i närstudien framgår av bilaga 2. Där återges också kortare
utdrag ur vissa av uppsatserna i syfte att belysa några av de bedömningar som
görs under rubriken Helhetsintryck nedan.

6.4.1 Jämförelse mellan B1 och C1

Det yttre textmönstret. Tendensen är densamma som i huvudmaterialet, dvs.
alla avsnitt som finns med där finns också med här, och C1 är vidare betydligt
mer omfattande än B1. Noteras kan dock att Tidigare forskning förekommer i
både B1 och C1 och att detta avsnitt dessutom är något längre (0,5 s.) i C1 än
i B1, vilket alltså inte är fallet i materialet som helhet. 

Det inre textmönstret. Det finns 9 skillnader (av totalt 37 möjliga) mellan
B1 och C1: 8 som pekar i hypotesens riktning (C > B) och 1 som pekar i mot-
satt riktning (B > C). I materialet som helhet är motsvarande siffror 9 C > B
och 3 B > C, dvs. tendensen är i stort sett densamma. Det är dock inte fråga om
riktigt samma skillnader i de båda fallen: endast 4 av skillnaderna återfinns
också i materialet som helhet medan 5 inte gör det. 

Helhetsintryck. Som framgår ligger C1 något närmare forskarnormen än
B1 när det gäller utformningen av vissa enskilda delar. När det gäller helheten
och mer övergripande kvaliteter, som till exempel förmågan att knyta ihop
säcken och att generera ny kunskap, så befinner sig dock B1 och C1 enligt min
bedömning på ungefär samma avstånd från denna norm.

6.4.2 Jämförelse mellan B9 och C6

Det yttre textmönstret. Även detta uppsatspar följer i stort sett tendensen i
materialet som helhet. Noteras kan dock att avsnitten Abstract, Inledning och
Bakgrund är lika långa i B9 och C6, att B9 men inte C6 innehåller bilagor och
att antalet titlar i respektive uppsats litteraturlista i stort sett är detsamma, vilket
alltså avviker något från huvudtendensen.

Det inre textmönstret. Det finns 11 skillnader mellan B9 och C6: 9 C > B
och 2 B > C, vilket som framgått är ungefär samma antal som i materialet som
helhet. 5 av dessa skillnader återfinns också i materialet som helhet medan 6
alltså inte gör det.
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Helhetsintryck. C6 ligger som framgår ovan något närmare forskarnormen
än B9 när det gäller utformningen av vissa enskilda delar. Ser man däremot till
helheten, så hamnar uppsatserna enligt min bedömning på ungefär samma av-
stånd från forskarnormen; så har till exempel författarna varken i C6 eller B9
förmått att driva sina projekt så långt och konsekvent att ny kunskap (i princip)
kan anses ha genererats.

6.4.3 Jämförelse mellan B10 och C8

Det yttre textmönstret. Tendensen i materialet som helhet följs här på i stort
sett alla punkter utom en: C8 innehåller till skillnad från B10 ett avsnitt med
tidigare forskning (4,5 s.).

Det inre textmönstret. Det finns 12 skillnader mellan B10 och C8: 10 C >
B och 2 B > C, alltså ungefär som i materialet som helhet. Av dessa återfinns
4 i materialet som helhet medan övriga 8 inte gör det.

Helhetsintryck. Båda uppsatserna uppvisar syften som på olika sätt är pro-
blematiska (jfr bilaga 2), och detta gör det i sin tur svårt att värdera de resultat
och slutsatser som författaren presenterar i sina respektive uppsatser. Min be-
dömning blir därför att C8 och B10 befinner sig på i stort sett samma avstånd
från forskarnormen när man ser till helheten. När det gäller utformningen av
vissa enskilda avsnitt är det dock som framgått ovan så att C8 ligger något när-
mare forskarnormen än B10.

6.4.4 Jämförelse mellan B12 och C10

Det yttre textmönstret. Inga anmärkningsvärda avvikelser från tendensen i
materialet som helhet har noterats.

Det inre textmönstret. Det finns 9 skillnader mellan B12 och C10, vilket är
ungefär samma antal som i huvudmaterialet. En påfallande avvikelse är dock
att B12 uppvisar fler drag som ligger närmare forskarnormen än C10 (7 B > C
och 2 C > B); i materialet som helhet är ju förhållandet det rakt motsatta. 3 av
de 9 skillnaderna är dock desamma som i materialet som helhet.

Helhetsintryck. Enligt min uppfattning är B12 faktiskt en något bättre upp-
sats än C10. B12 utgår från en tydlig frågeställning av principiellt intresse
(könsroller i äldre och nyare såpor), en frågställning som författarna sedan
återvänder till och besvarar i slutet av uppsatsen. I C12 är perspektivet mer be-
gränsat: fokus är här på en enskild reklamkampanj, och några mer principiella
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ansatser förekommer ej (jfr bilaga 2). Den systematiska undersökningen (av ut-
formningen av uppsatsernas olika delar) och bedömningen av uppsatserna som
helhet pekar alltså här i samma riktning, nämligen att B12 ligger närmare fors-
karnormen än C10. Här har vi alltså ett tydligt exempel på ett fall där samma
författares B-uppsats ligger närmare forskarnormen än deras C-uppsats, vilket
avviker från tendensen i materialet som helhet.

6.4.5 Jämförelse mellan B16 och C12

Det yttre textmönstret. Huvudtendensen i materialet som helhet återfinns
också då man jämför B16 och C12; noteras kan dock att inga skillnader i längd
finns mellan B16 och C12 vad gäller avsnitten Inledning samt Material och
metod.

Det inre textmönstret. Det finns 15 skillnader mellan B16 och C12, vilket
är något fler än i materialet som helhet. Av dessa är 9 av typen C > B, dvs. de
pekar i huvudhypotesens riktning, och 6 av typen B > C, dvs. de går emot hu-
vudhypotesen. I detta avseende är alltså tendensen densamma som i materialet
som helhet, även om skillnaderna som framgår är något fler; framför allt finns
här något fler skillnader av typen B > C än i materialet som helhet (6 i stället
för 3). 6 av de 15 skillnaderna är desamma som i materialet som helhet.

Helhetsintryck. Min bedömning är här att B16 som helhet är en något bättre
uppsats än C12. C12 uppvisar visserligen något fler avancerade kvaliteter än
B16 på del- och avsnittsnivå (vilket antagligen bland annat har att göra med att
C12 följer den vetenskapliga uppsatsens textmönster bättre), men B16 har ett
mer distinkt syfte och är mer konsekvent genomförd rent metodiskt jämfört
med C12 som uppvisar brister i just dessa båda avseenden (jfr bilaga 2).

6.4.6 Sammanfattning och slutsatser av delstudie 3

Inte oväntat framkommer här en något mer nyanserad bild. I stort sett och i
grova drag är dock tendensen bland de fem uppsatsparen densamma som i ma-
terialet som helhet. Framför allt gäller detta det yttre textmönstret men också –
med ett undantag – det inre; se sammanställningen i tabell 4 nedan. Som synes
är förekomsterna av C > B klart fler även här, även om bilden inte är lika en-
tydig som i materialet som helhet.
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Tabell 4. Utfallet av de fem parvisa uppsatsjämförelserna.

Totalt sett har 27 av de 37 uppsatsvariablerna gett utslag vid något tillfälle då
de fem uppsatsparen jämförts med varandra. 24 variabler har därvid vid ett
eller flera tillfällen gett utslaget C > B, och 9 vid ett eller flera tillfällen gett
utslaget B > C, vilket understryker att det är vanskligt att dra några bestämda
slutsatser om på vilka punkter som B- och C-uppsatserna skiljer sig. I detta av-
seende varierar utfallet alltså en hel del, men tendensen att C-uppsatserna lig-
ger något närmare forskarnormen än B-uppsatserna förefaller under alla om-
ständigheter att ligga någorlunda fast.

Intressant att notera är vidare resultatet av helhetsbedömningen. Ingen av de
fem jämförelserna har som framgått utfallit i enlighet med huvudhypotesen på
denna punkt (C > B); tre av uppsatsparen har ju bedömts som likvärdiga medan
två till och med går emot huvudhypotesen. Vad detta beror på är inte lätt att
säga – tillfälligheter kan givetvis spela in. Slående är emellertid att det inte
tycks finnas något påfallande samband mellan helhetsbedömningen och de en-
skilda variablernas fördelning: endast i ett fall (B12/C10) pekar dessa två typer
av resultat i samma riktning medan detta alltså inte är fallet när det gäller de
övriga fyra jämförelserna. Detta är något överraskande men en förklaring
skulle möjligen kunna vara bristen på stora och tydliga skillnader, dvs. nästan
inga av variablerna i delstudie 2 uppvisade ju några signifikanta skillnader utan
endast en svag tendens som pekade i huvudhypotesens riktning.

En metodisk slutsats som bör kunna dras av delstudie 3 är vidare att det inte
är särskilt troligt att resultatet av undersökningen som helhet skulle ha blivit så
mycket annorlunda om materialet hade bestått av till exempel 15 uppsatspar i
stället för som nu 16 B- och 14 C-uppsatser med olika uppsättningar författare
(dvs. här ingår förstås också de 5 undersökta uppsatsparen), och det befintliga
materialet bör därför kunna användas som underlag för slutsatser om eventu-
ella skillnader i genrekompetens mellan de undersökta B- och C-uppsatsskri-
benterna.

Uppsatspar Antal C > B Antal B > C Skillnad Helhetsintryck

B1/C1 8 1 7 C1 = B1
B9/C6 9 2 7 C6 = B9
B10/C8 10 2 8 C8 = B10
B12/C10 2 7 –5 B12 > C10
B16/C12 9 6 3 B16 > C12
Summa 38 18 20 –
Snitt 7,6 3,6 4,0 –
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7. Avslutande diskussion

Undersökningens huvudresultat kan nu sammanfattas i följande punkter:

– C-uppsatserna är totalt sett ungefär dubbelt så långa som B-uppsatserna;
nästan alla C-uppsatsavsnitt är längre än motsvarande B-uppsatsavsnitt. 

– C-uppsatserna ligger något närmare forskarnormen än B-uppsatserna. Ten-
densen är dock förhållandevis svag: endast en signifikant skillnad har note-
rats (att C-uppsatsernas teoriavsnitt är utförligare än B-uppsatsernas). Det
går därför inte att peka ut några fler bestämda enskilda skillnader mellan B-
och C-uppsatserna, men det är inte osannolikt att den genomgående skillna-
den i längd mellan B- och C-uppsatserna kan ligga bakom några av de öv-
riga skillnader som har noterats.

– Att C-uppsatserna ligger något närmare forskarnormen än B-uppsatserna
gäller som framgått endast på »variabelnivå» (här avses alltså hur uppsat-
sernas olika delar har utformats i olika avseenden), dvs. denna tendens
framträder inte då man på motsvarande sätt jämför de fem uppsatsparen
med varandra med avseende på helhetsintrycket.

– Bortsett från de konstaterade skillnaderna mellan B- och C-uppsatserna vad
gäller längd och teoriavsnittens utförlighet, så är det alltså snarare likhe-
terna än skillnaderna som dominerar.

Vad säger då dessa resultat? Hur ska till exempel de iakttagna skillnaderna för-
stås och tolkas? Som framgått är resultaten på denna punkt inte helt entydiga.
Det ligger å ena sidan nära till hands att hävda att det inte sker någon påfallande
skrivutveckling mellan B- och C-nivå, dvs. att avståndet till forskarnormen är
ungefär detsamma. För denna tolkning talar dels utfallet av de helhetsbedöm-
ningar som gjorts, dels att fler likheter än skillnader har noterats när det gäller
de enskilda avsnittens utformning i olika avseenden. Det finns visserligen en
svag tendens som talar till C-uppsatsernas fördel, men så mycket mer är det
inte. 

Å andra sidan är frågan hur man ska se på den förhållandevis stora skillna-
den i längd. Längd i sig är som redan konstaterats inget som kan relateras till
forskarnormen på något entydigt sätt. Att B- och C-uppsatserna har den längd
de har är antagligen i första hand ett uttryck för den norm som gäller i detta av-
seende inom MKV och vid JMK. Som tidigare konstaterats tycks det dock fin-
nas ett visst samband mellan längd och de mer kvalitativa bedömningar som
gjorts (se t.ex. avsnitten teori samt material och metod vilka oftare har bedömts
som tillräckligt utförliga i C-uppsatserna jämfört med B-uppsatserna). Detta är
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egentligen inte särskilt konstigt: forskarnormen föreskriver nämligen bland an-
nat att en vetenskaplig uppsats ska vara »genomskinlig» – det ska till exempel
framgå hur undersökningen är gjord, vad resultaten bygger på osv. (jfr Hannerz
m.fl. 1996 s. 7) – och här kan längd ha en positiv effekt på så sätt att den som
skriver en längre text har större möjligheter att leva upp till forskarnormens
krav i vissa avseenden än den som skriver en kortare text; i alla fall skulle detta
kunna gälla i viss utsträckning och för skribenter som inte är vana att skriva ve-
tenskapliga texter och som därför kanske inte är på det klara med vad kraven
på explicithet och liknande egentligen innebär. 

Enligt detta resonemang skulle med andra ord skrivutvecklingen mellan B-
och C-uppsats vara ändå mindre än vad den redan synes vara, eftersom åtmins-
tone en del av det som trots allt pekar på att en viss utveckling har ägt rum verkar
kunna förklaras av att uppsatserna har skilda format och omfång snarare än av att
någon skrivutveckling faktiskt har ägt rum. Visserligen är det antagligen mer lä-
rorikt och utvecklande att genomföra ett större projekt än ett mindre, men värdet
av detta ligger nog på ett mer allmänt plan i så fall, dvs. det har inte på något på-
tagligt sätt att göra med den typ av skrivutveckling som diskuteras här (som ju
handlar om hur studenter tillägnar sig en viss typ av genrekompetens).

Vad kan då sägas om likheterna, dvs. vad är det som B- och C-studenterna
kan respektive inte kan? Att de behärskar det yttre textmönstret relativt väl
torde vara helt klart – uppsatserna innehåller ju i stort sett de avsnitt som krävs
(undantaget är tidigare forskning). Även vissa grundläggande aspekter av det
inre textmönstret behärskas av både B- och C-uppsatsskribenterna men här
finns också sådant som de inte behärskar (se bilaga 1). Inte oväntat handlar det
i dessa fall om sådant som har med skribenternas förhållande till teorier, meto-
der och tidigare forskning att göra. Här blir det nämligen tydligt att B- och
C-studenterna inte ingår i ett vetenskapligt sammanhang och att de inte deltar
i en fortlöpande ämnesdialog som syftar till att utveckla ny kunskap; i alla fall
kommer detta inte till uttryck i deras uppsatser (jfr Dudley-Evans 1989 som har
gjort liknande iakttagelser när det gäller magisteruppsatser).

Varför avviker då B- och C-uppsatsförfattarna från forskarnormen på denna
punkt? Två förklaringar ligger här nära till hands. Den ena är att studenternas
genrekompetens helt enkelt inte räcker till när det gäller dessa förhållanden,
dvs. de vet inte eller har bara vaga föreställningar om vad som är den veten-
skapliga uppsatsens syfte och användning, något som i sin tur skulle kunna gå
tillbaka på dels att de inte har fått adekvat undervisning i detta avseende, dels
att det helt enkelt tar förhållandevis lång tid att tillägna sig denna del av genre-
kompetensen. Den andra förklaringen är att studenterna inte har förutsättningar
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att leva upp till vissa av forskarnormens krav. Den situation som de befinner
sig i är en annan än forskarnas, och därför är studenternas möjligheter att nå
forskarnormen begränsade. Sannolikt ligger det något i båda dessa förkla-
ringar, dvs. de kompletterar snarare än utesluter varandra.

Även den förhållandevis ringa graden av skrivutveckling mellan B- och
C-uppsats skulle kunna förklaras på detta sätt – den båt som B- och C-uppsats-
författarna sitter i är nämligen i stort sett densamma. Här kan man dock även
tänka sig två andra förklaringar. Den första är att de aktuella B-uppsatsförfat-
tarna befinner sig på en relativt sett hög nivå: många av dem har nämligen re-
dan läst minst 40 eller 60 poäng i andra ämnen, vilket är en följd av att det krävs
höga poäng för att komma in på MKV-utbildningen.17 Graden av skrivutveck-
ling mellan B- och C-uppsats blir därför kanske inte så stor för dessa författare.
Den andra är att C-uppsatsen är ett mycket mer omfattande och krävande pro-
jekt än B-uppsatsen, och det innebär i sin tur att utrymmet för skrivutveckling
och tillägnande av genrekompetens blir begränsat. Vad som är den bästa för-
klaringen är tyvärr inte helt lätt att avgöra; sannolikt rör det sig även här om en
kombination av olika faktorer.

Att det inte har skett någon påfallande utveckling mellan B- och C-uppsat-
serna när det gäller inre textmönster och helhetsintryck utesluter förstås inte att
det kan finnas mer påfallande skillnader mellan dessa inom andra delar av den
aktuella genrekompetensen.18 Tidigare forskning tyder ju som framgått på att
det ändå sker någon form av skrivutveckling över tid, men som också konsta-
terats är det av olika skäl ofta svårt att göra rättvisande och meningsfulla jäm-
förelser med andra studier här. 

Ett undantag är dock Blåsjö 2000 och Blåsjö 2004 där alltså B- och C-upp-
satser jämförs. Båda dessa studier visar att det sker en viss utveckling mellan
B- och C-uppsats. Enligt Blåsjö 2000 så är det de genresäkra skribenterna som
utvecklas mest med avseende på de mer djupliggande nivåerna (t.ex. pragma-
tisk medvetenhet) medan de genreosäkra studenterna i stället utvecklas mest
med avseende på de mer ytliga nivåerna (t.ex. garderingar och opersonliga
konstruktioner). Och enligt Blåsjö 2004 så sker det en utveckling av studenter-
nas användning av de centrala medierande redskapen inom respektive ämne,
vilket dock inte nödvändigtvis innebär att de har tillägnat sig dessa redskap på
djupet (dvs. approprierat dem och blivit »insocialiserade»).

17 Av totalt 36 personer ligger 12 på 60-poängsnivå, 8 på 40-poängsnivå och ytterligare 8 på 20-
poängsnivå. Endast 5 saknar helt högskolepoäng. För 3 personer saknas uppgift.
18 Ytterligare studier av mitt material med fokus riktat mot andra delar av genrekompetensen skulle
givetvis kunna bidra till att skapa klarhet på denna punkt.
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Blåsjö undersöker alltså delvis andra aspekter av den aktuella genrekompe-
tensen, och resultaten tyder onekligen på att det föreligger en utveckling mel-
lan B- och C-uppsats i de undersökta avseendena, även om inte heller dessa re-
sultat är helt entydiga. Jag tycker mig också kunna se vissa paralleller mellan
Blåsjös och mina resultat. Den mest slående likheten är kanske att utveck-
lingen – inte helt överraskande kanske – tycks gå från yta till djup. Ett av mina
huvudresultat är ju att både B- och C-studenterna behärskar det yttre text-
mönstret relativt väl samtidigt som de inte uppvisar samma grad av kompetens
när det gäller det inre textmönstret. Detta tycker jag påminner en hel del om
den skillnad i utveckling som Blåsjö funnit mellan genresäkra och genreosäkra
studenter liksom även om det som hon funnit när det gäller bruket av centrala
medierande redskap; studenternas användning av dessa tycks ju vara ganska
ringa i början för att sedan bli mer omfattande men ytlig innan redskapen even-
tuellt införlivas i genrekompetensen på allvar och alltså blir approprierade.

Följande slutsatser bör sålunda kunna dras: 

– Någon form av skrivutveckling äger uppenbarligen rum mellan B- och
C-uppsats. Utvecklingen kan dock antas se något olika ut för skilda indivi-
der (beroende på deras bakgrund och liknande), för olika ämnen (beroende
på ämnenas karaktär) och för olika språkliga företeelser (beroende på vilken
del av genrekompetensen som avses osv.).

– Generellt sett tycks det dock vara så att det som har med uppsatsens yta att
göra (t.ex. det yttre textmönstret) utvecklas tidigare och snabbare än det
som har med uppsatsens djup att göra (t.ex. det vissa aspekter av det inre
textmönstret).

– Vissa sidor av genrekompetensen behärskas redan på B-nivå (t.ex. det yttre
textmönstret) medan andra sidor ännu inte behärskas på C-nivå i någon
högre grad (t.ex. vissa aspekter av det inre textmönstret).

Adekvat undervisning i akademiskt skrivande kan sannolikt underlätta och på-
skynda studenternas utveckling i viss mån; i alla fall kan man konstatera att det
finns mer att göra på detta område, dvs. den potential som finns är ännu inte
fullt utnyttjad (se Ämneskontexten: MKV vid JMK). Samtidigt går det inte att
bortse från att studenternas möjligheter (och kanske också ambitioner) att till-
ägna sig och tillämpa forskarnormen är begränsade eftersom de befinner sig i
en annan situation än forskarna och lärarna. Detta måste man försöka hantera
på något sätt; mer och bättre undervisning löser med all sannolikhet inte alla
problem.

Jag har här bara kunnat skumma på ytan av ett omfattande och mångfasette-
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rat fält. Som bör ha framgått behövs det fler undersökningar – av olika ämnen,
av skilda delar av genrekompetensen och av olika utbildningsnivåer – innan
det går att säga något mer generellt och bestämt om studenters skrivutveckling
och om hur man skapar goda förutsättningar för studenters skrivutveckling.
Det finns med andra ord gott om angelägna forskningsuppgifter på detta om-
råde.
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Bilaga 1. MKV-uppsatsen vid JMK

B-uppsatsen har i snitt 2,2 författare, är ca 27 sidor lång inklusive bilagor och ca 23 sidor
utan bilagor. Den innehåller vidare i stort sett alla de avsnitt som en akademisk uppsats
kan förväntas innehålla (se tabell 2), men noteras bör ändå att ca 25 % av uppsatserna
saknar Bakgrund och ca 30 % Tidigare forskning. Dessutom saknar 30 % av B-uppsat-
serna bilagor, och fristående sammanfattningar förekommer inte alls (Abstract före-
kommer däremot allmänt). Längden på olika avsnitt varierar. Här följer några exempel:
Tidigare forskning 0,8, Teori 2,2, Resultat 10,1 och Diskussion 2,1 sidor.

C-uppsatsen har i snitt 2,0 författare, är ca 53 sidor lång inklusive bilagor och 48 sidor
utan bilagor. Den innehåller vidare – med ett undantag – alla de avsnitt som en akade-
misk uppsats kan förväntas innehålla (se tabell 2). Undantaget är Tidigare forskning
som saknas i ca 70 % av uppsatserna. Fristående sammanfattning förekommer endast i
ca 30 % av uppsatserna (Abstract är däremot vanligt). Längden på olika avsnitt varierar.
Här följer några exempel: Tidigare forskning 0,6, Teori 9,9, Resultat 18,0 och Diskus-
sion 5,3 sidor.

Utmärkande för både B- och C-uppsatsen är att den i de flesta fall 
– innehåller någon form av motivering till valet av ämne
– har ett deskriptivt syfte
– innehåller ett antal frågeställningar där syftet (åtminstone delvis) utvecklas
– innehåller ett teoriavsnitt (där det som tas upp dessutom i regel är relevant)
– visar upp material och metoder som är rimliga
– innehåller motiveringar till valet av material
– återknyter till undersökningens syfte i diskussionsavsnittet
– innehåller någon form av empiriskt hävdande i diskussionsavsnittet
– uppvisar någon form av brist eller huvudproblem
– följer den vetenskapliga uppsatsens yttre textmönster

Utmärkande för både B- och C-uppsatsen är vidare att den ofta inte innehåller 
– ämnesmotiveringar som är (enbart) allmängiltiga
– teoretiska syften
– en kritisk diskussion av tidigare forskning
– explicita kopplingar mellan tidigare forskning och den egna undersökningen
– någon form av positionsbestämning i förhållande till tidigare forskning
– preciseringar av syfte och frågeställningar
– självkritik i diskussionsavsnittet
– teoretiska hävdanden i diskussionsavsnittet
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Bilaga 2. De fem uppsatsparen: inriktning, betyg och ex-
empel på syftesformuleringar19

B1. (tre förf.) Lara Croft – powergirl eller sexistisk mansprodukt? En studie av en ac-
tionhjältinna i data/TV-spel. Inriktning: populärkultur. Betyg: VG.

C1. (samma förf. som B1) I gränslandet mellan information och reklam. En studie av
hur ett läkemedelsföretag kommunicerar med allmänheten genom DTC. Inriktning: in-
formation/PR. Betyg: VG.

B9. (två förf.) En Nyhet – Två perspektiv. En jämförande studie av Al Ahram och Da-
gens Nyheters rapportering av arabförbundets toppmöte i Kairo – 2000. Inriktning:
journalistik. Betyg: VG.

C6. (samma förf. som B9) Amelia och Silikon – En studie av kvinnlighet, manlighet,
jämställdhet och offentlighet. Inriktning: populärkultur. Betyg: VG.

B10. (en förf.) Medievåld i forskning, gestaltning och press. En uppsats om medievålds-
forskning, medievåldsgestaltning i teaterpjäsen Popcorn samt pressens kommentarer
om och konstruktion av forskningen och gestaltningen. Inriktning: populärkultur. Be-
tyg: VG. 

I denna uppsats ämnar jag, med utgångspunkt i vad forskningen säger om ämnet medie-
våld, undersöka hur teaterföreställningen Popcorn kommenterar, diskuterar och gestaltar
synen på våld i medier samt relatera och jämföra detta med hur medierna, representerade
av tidningspressen, kommenterar och konstruerar teaterföreställningens medievåldsfram-
ställning och forskningens resultat. [---] Jag arbetar utifrån en vid frågeställning, vilken i
tur och ordning ställs till följande material och lyder: Vilken syn och vilka aspekter tillskrivs
våld i medier genom: medievåldsforskningen, teaterföreställningen samt pressen? [---]
Syftet med uppsatsen blir följaktligen att nå en samtida bild av hur forskningen, primärtex-
ten [dvs. teaterföreställningen] och sekundärtexten [dvs. pressmaterialet] konstruerar bil-
den av medievåldet som samhällsfråga. (s. 1)

C8. (samma förf. som B10) Våldets betydelser och representationer i Natural Born Kil-
lers. Inriktning: populärkultur. Betyg: VG.

Syftet med uppsatsen är att analysera om våldsrepresentationerna i filmen inte bara be-
skrivs i sig utan också symboliserar något, dvs. har andra betydelser. Jag vill med andra ord
med mina analyser av filmen och pressreceptionen undersöka om och hur våldet gestaltat
i filmen Natural Born Killers kan ha andra och olika meningar än det manifesta våldets
uppenbara betydelser. [---] I analysen av filmen utgår jag från frågeställningen: vad repre-
senterar våldet i filmen, sett ur Roland Barthes semiotiska, mytologiska och ideologiska
perspektiv? Till analysen av pressreceptionen använder jag frågeställningarna: vad och hur
utläser recensenterna att våldet i filmen representerar, samt vad anser recensenterna i
övrigt om filmens våldsgestaltning? (s. 2)

19 Titlarna på uppsatserna nedan har återgetts ordagrant. 
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B12. (tre förf.) Ally McBeal och Skilda världar. En studie av könsroller i såpoperornas
värld. Inriktning: populärkultur. Betyg: VG.

Vårt syfte är att jämföra Ally McBeal och Skilda Världar för att se hur de skiljer sig åt i sin
framställning av främst kvinnan […]. Vi har en idé om att hitta en annan bild av kvinnan i
den nyare typen av såpopera jämfört med den traditionella såpoperan. Vi tror att denna bild
framkommer genom att karaktärerna i de två såpoperorna har olika attribut och egenskaper.
Vi vill undersöka vilka dessa attribut och egenskaper är och hur dessa kan tolkas. För att
kunna genomföra denna undersökning använder vi oss av semiotisk analys. (s. 3)

C10. (samma förf. som B12) Har publiken kopplat? – En studie av HemEls reklamkam-
panj ur mottagarperspektiv. Inriktning: information/PR. Betyg: VG.

Syftet med denna uppsats är att undersöka en reklamkampanj, och försöka komma fram till
hur denna togs emot av den tilltänkta målgruppen. Vidare är syftet även att göra en jämfö-
relse mellan avsändarens mål med kampanjen och mottagarnas intryck av den. För att ut-
röna företagets avsikt och strategi intervjuar vi företaget i fråga och för att ta reda på mot-
tagarnas intryck genomför vi en intervjuundersökning.

Våra övergripande frågeställningar är: Minns mottagargruppen reklamen? Uppfattade de
vem som var avsändaren och vad budskapet var? Uppfattades kampanjen på det sätt som
avsändaren, d v s HemEl avsett? Vilket intryck fick publiken av reklamen? Kände de att
reklamen riktade sig till dem? Ledde reklamen till någon form av aktivitet hos mottagaren?
Vi var även intresserade av om mottagarna gav olika svar och fick olika intryck av kam-
panjen beroende på kön, ålder, boendeform och hur mycket de normalt ser på TV. (s. 3)

B16. (två förf.) Når all TV-reklam tittaren? Analys av hur TV-tittaren bryter program-
flödet under reklamblocket. Inriktning: information/PR. Betyg: G.

Vi vill med vår enkätstudie visa att publiken inte följer kanalernas flöde utan istället växlar
mellan kanalerna för att undvika reklam. [---] Vår intention är att visa att TV-publiken inte
ser hela reklamblocken. Om vi kan visa detta är det ett problem om TV-bolagen utgår från
att all reklam i blocken ses, och man tillämpar en jämn prissättning inom respektive re-
klamblock. [---] Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att undersöka, ur svensk synvinkel,
vilken information vi som studenter i det här fallet kan erhålla från kabelkanalerna, medier
och undersökningsinstitut. [---] Vår första hypotes […] är att en stor del av TV-tittarna slår
över till en annan kanal eller lämnar TV-soffan under reklamen […]. Hypotes två innebär
att vi tror att de delar av reklamblocken som tittaren därmed exponeras för, är den reklam
som ligger först och/eller sist inom dem. (s. 4–5)

C12. (samma förf. som B16) Risker vid frånvaron av en krishanteringsplan. – En studie
av NCC, Mercedes-Benz och Hennes & Mauritz. Inriktning: information/PR. Betyg: G.

Uppsatsen syfte är att undersöka riskerna vid avsaknaden av en krishanteringsplan (CMP).
[---] I uppsatsen kommer vi att illustrera de tre delarna [en CMP ska innehålla tre olika de-
lar] genom analyser av skilda mediers artiklar och en C-uppsats för att visa hur en kris för-
värras genom att företagen inte haft en krishanteringsplan. De företag vi använder oss av i
analyserna är NCC och »giftskandalen i Nacka», Mercedes och hur de hanterade »den väl-
tande bilen» A100, samt slutligen, skriverierna om Hennes & Mauritz och »barnarbete».
(s. 3–4)


