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Nicklas Junker 

Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras två föreläsningar genomförda av Studie- och språkverkstaden på Stockholms 

universitet. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning föreläsningarna kan bidra till studenters 

akademiska skriftspråkliga progression. Materialet, som består av observationer, enkätsvar, intervjuer 

och mejl, har analyserats med metoder från medierad diskursanalys (MDA, Scollon & Scollon 2004). I 

undersökningen deltar 30 studenter, den språkinstitution som studenterna är inskrivna på samt Studie- 

och språkverkstaden.  

Resultaten visar att faktorer som interaktionsordning, historisk kropp och diskurser har stor betydelse 

för hur föreläsningarna uppfattas och används av studenterna. Hur studenterna motiverar sitt handlande 

beror på vem som uppfattas som social aktör både före, under och efter föreläsningarna; hur 

interaktionsordningen ser ut har betydelse för utfallet av antal studenter som deltar på föreläsningarna; 

hur en diskurs presenteras har betydelse för hur studenterna motiverar sitt handlande under 

föreläsningen; förväntningar på förutsättningar och förkunskaper ser olika ut hos språkinstitutionen och 

studenterna: de yngre studenterna relaterar positivt sina akademiska erfarenheter till läroplanen Gy 

2011, språkinstitutionen signalerar brist i förutsättningar och förkunskaper relaterade till Gy 2011; 

föreläsningarna har höjt eller aktualiserat studenternas medvetande om den akademiska diskursen, och 

slutligen konstateras att studenternas tidigare akademiska erfarenhet inte har någon större inverkan på 

utfallet av föreläsningarna.  
 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Den här undersökningen utgår från Studie- och språkverkstadens (Studs) verksamhet på Stockholms 

universitet. Av central vikt för undersökningen är studenterna och deras akademiska skriftspråkliga pro-

gression i samband med de föreläsningar som Studs håller.  

Jag har intervjuat lärare och andra företrädare för den språkinstitution (institutionen) som studenterna 

är inskrivna på, jag har intervjuat personal på Studs och jag har observerat och intervjuat studenter.1 Två 

av Studs föreläsningar har också observerats. Utöver det materialet finns två enkäter.  

Ambitionen är att arbeta teoretiskt-metodologiskt med några av de analysverktyg som ges inom 

medierad diskursanalys (MDA). MDA tar sin utgångspunkt i nyvygotskiansk och sociokulturell teori. 

Metoderna för materialinsamling har varit etnografiska, och metoderna för analys bygger på Scollon & 

Scollons (se t.ex. 2004) övergripande begrepp handlingssituation eller praktiknexus (se 3.1).  

1.1 Bakgrund 

Studs erbjuder olika seminarier och föreläsningar för studenter som vill utveckla och förbättra sina 

akademiska studier. Våren 2015 deltog jag som student på Stockholms universitet tillsammans med ett 

tjugotal andra studenter på en av dessa föreläsningar. Ämnet för föreläsningen var uppsatsskrivande, 

och föreläsningen skulle komma att handla om akademiskt skrivande på ett mer generellt plan. 

Föreläsningen var obligatorisk och schemalagd av studenternas institution. Både före och efter 

föreläsningen var reaktionen bland studenterna blandad. Innan föreläsningen var några av studenterna 

mer entusiastiska än andra, några ville helst inte delta alls, en del såg det som någonting lärorikt och 

andra såg det som någonting ont som måste göras. Efter föreläsningen uttrycktes liknande åsikter, dock 

inte nödvändigtvis samma åsikter som tidigare av samma studenter. Alla studenter hade naturligtvis sin 

egen bakgrund och sina egna förutsättningar med sig in på föreläsningen. 

I och med Studs föreläsning fick studenterna fler verktyg att använda i deras redan befintliga och 

personliga akademiska diskurs. Studenterna fick kort efter Studs föreläsning möjlighet att i praktisk 

handling använda dessa verktyg. Studenterna skrev en uppsats.  

Det akademiska skrivandet är inte självklart enkelt, och med den breddade rekrytering som högre 

utbildning aktivt har att arbeta med är förutsättningar och förkunskaper hos enskilda studenter högst 

olika. Jag ville om möjligt undersöka i vilken utsträckning Studs föreläsning hade lett till akademisk 

skriftspråklig progression hos studenterna, men också orsakerna till att progressionen hade skett. Genom 

att koncentrera undersökningen till två föreläsningar var förhoppningen att materialet skulle få ett djup 

som en bredare översyn över Studs verksamhet inte skulle kunna ge.   

Förhoppningen var också att kunna arbeta analytiskt med en modell som sedan skulle kunna 

appliceras på andra situationer med liknande kontext. Kurser och föreläsningar är vanligt förekommande 

på många arbetsplatser, och ett behov torde finnas för en modell med vilken man kan undersöka och 

analysera utfallet av dessa kurser och föreläsningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att bidra med kunskap om hur studenter tar till sig och använder sig av en 

språkverkstads föreläsningar över tid.  

Följande frågeställningar har då aktualiserats: 

 

                                                      
1 Undersökningen avser inte den institution som den här uppsatsen är skriven på, Institutionen för 

svenska och flerspråkighet. 
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 Hur kan en språkverkstads föreläsningar bidra till studenternas akademiska skriftspråkliga progress-

ion?  

 Vilken betydelse har studenternas förutsättningar och förkunskaper för den progression som sker? 

 Vilka diskurser relevantgörs under föreläsningen? 

 

”Hur” kan i ovanstående fall förstås flertydigt, och det är också min avsikt. Det kan till exempel förstås 

I vilken utsträckning?, eller Med vilka hjälpmedel? och så vidare. Detta återstår att undersöka. 

Ett annat syfte med undersökningen är att om möjligt bidra till verksamhetshetsutveckling av den 

undersökta språkverkstaden och/eller andra.  

1.3 Disposition 

Efter inledande kapitel om bakgrund, syfte och frågeställningar följer en kort översikt över nationell och 

internationell forskning kring studie- och språkverkstäder. Därefter följer ett kapitel om teori, där för 

undersökningen relevanta analytiska dimensioner och begrepp inom MDA förklaras. I efterföljande ka-

pitel fyra redovisas material och metod. Resultatdelen i kapitel fem är, efter en inledande analys av Studs 

verksamhet, uppdelad i de analytiska dimensioner som redogjorts för tidigare i kapitlet om teori. 

Slutsatser dras sedan, och avslutningsvis följer en enklare diskussion i relation till undersökningens 

övergripande frågeställning. Även teoretiska och metodologiska frågor tas kort upp i diskussionen, 

liksom möjligheten att använda undersökningen som utgångspunkt för liknande situationer i 

utomakademisk arbetsmiljö.    
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2 Tidigare forskning  

Den svenskspråkiga forskningen kring språkverkstäder är inte så omfångsrik, men Grönvall (2015) visar 

i sin pilotstudie från Karlstads universitet att de flesta som uppsöker skrivhandledningsverksamheten 

gör det i ett sent eller mycket sent skede i samband med en uppsats, ett examensarbete eller liknande. 

Att verksamheten utgår från att studenterna frivilligt tar kontakt leder också till en risk att de som är i 

behov av stöttning inte uppsöker verksamheten. Vidare konstaterar Grönvall att breddrekryteringen har 

lett till att studenter vad gäller förutsättningar och förkunskaper har blivit en mer heterogen grupp. 

I Blückerts (2002) tidiga utvärdering av språkverkstäder konstateras att verksamheten kan vara ett 

redskap för att bredda rekryteringen och leda till en ökad genomströmning på högskolorna, men Blückert 

tar också upp kurser i vetenskapligt skrivande som ett alternativ och ett komplement till 

språkverkstädernas verksamhet.  

Einarson (2005:79) menar att breddrekryteringen har lett till ”en trång passage i stadieövergången för 

en del studenter”, och att språkverkstäder kan fylla en viss funktion i att vidga den passagen.  

Den internationella forskningen är mer uttömmande, och har utvecklats från att inledningsvis mest 

undersöka administrativa och institutionella frågor (till exempel Shouse 1953, i Babcock 2012:60) till 

att sedan undersöka inominstitutionella attityder gentemot språkverkstäder, på engelska Writing Center 

(till exempel Broder 1981), för att sedan mer fokusera på de studenter som tar del av verksamheten. En 

sådan undersökning är till exempel Gordons (2008) surveyundersökning, som också kan sägas vara av 

särskilt intresse här, då den visar att de förstaårsstudenter som hade krav på sig från institutionen att 

uppsöka språkverkstadens verksamhet rapporterade progression i sitt akademiska skrivande. 

Studenterna rapporterade även att de upplevde att de hade fått en djupare insikt i det akademiska 

skrivandet, och att de förmodligen skulle uppsöka verksamheten ytterligare utan krav från institutionen. 

Av intresse är också Ganobcsik-Williams (2006) undersökning, som visar att studenter som uppsöker 

språkverkstäder utvecklar sin akademiska skriftspråkliga nivå. I samstämmighet med mycket av den 

forskning som sker kring språkverkstäder, rekommenderar Ganobcsik-Williams obligatoriska kurser i 

akademiskt skrivande för samtliga studenter på högskolenivå. Om detta verkar det inom forskningen i 

dagsläget råda en ganska stor konsensus.     
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3 Teori och centrala begrepp 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i medierad diskursanalys, MDA (Scollon och Scollon 2004, Norris 

& Jones 2005). MDA baseras på nyvygotskiansk (t.ex. Wertsch 1998) och sociokulturell teori, i vilken 

den grundläggande tanken är att det i all interaktion finns historiska och sociala ramar; människors 

handlande sker inom dessa ramar, samtidigt som handlandet bidrar till utvecklingen av dem. 

Nyvygotskiansk teori bygger i sin tur på Vygotskijs (1978) tankar om betydelsen av social mediering 

för allt mänskligt lärande och handlande.  

3.1 Medierad diskursanalys 

Grundläggande inom MDA är idén att en viss social handling alltid sker på grund av andra tidigare 

handlingar samt resulterar i nya handlingar (Hanell & Blåsjö 2014:15). Handlingar är alltid komplexa, 

och för att förstå en handling kartlägger man i MDA de sociala och individuella roller samt de diskurser 

och språkliga medel som finns inbäddade i handlingen. Dessa roller, handlingar, diskurser och språkliga 

medel ingår i ett nexus (Scollon & Scollon 2004:8), och i MDA görs en analys av detta nexus. I ideal-

fallet arbetar man vid en nexusanalys etnografiskt och mycket nära deltagarna för att kunna skapa 

förändring i det nexus som undersöks. För att möjliggöra detta bör man undersöka ett nexus där man 

har, eller kan ta, en naturlig plats; man etablerar en zone of identification (Scollon & Scollon 2004:11). 

Diskurser analyseras i MDA enbart i relation till den handling de ingår i, och därmed är 

kontextbegreppet inte systematiserat (Hanell & Blåsjö 2014:24). Scollon & Scollon (2004:2) definierar 

diskurs som ”användandet av språk i social interaktion”, men också i en vidare mening, där diskurs 

definieras som ett sätt att tänka och uttrycka sig om något visst, till exempel ”akademisk diskurs” och 

”medicinsk diskurs” (Scollon & Scollon 2004:8). 

Den medierande aspekten förstås som att diskursen är förmedlad genom något (Hanell & Blåsjö 

2014:15), vilket innebär att analysen kan ske med beaktande av både rum (en konkret handling här och 

nu, t.ex. att läsa kurslitteratur) och tid (vilka handlingar har lett fram till läsandet av kurslitteraturen, och 

vilka handlingar kommer läsandet av kurslitteraturen att leda till). Den medierande aspekten möjliggör 

också en analys av träffytan eller gränssnittet mellan individ och samhälle. 

Genom analyser av diskurser bakåt och framåt i tiden kan man påvisa hur sociala handlingar är 

beroende av dessa diskurser, och förändringsutrymmet för handlingarna ligger i en förändring av 

diskurserna. Det komplexa i en social handling fångas i MDA upp av det centrala begreppet 

handlingssituation. En handlingssituation som upprepas och känns igen av handlingens deltagare, det 

vill säga har en kulturell historia, benämns praktiknexus. Handlingssituation i den här undersökningen 

är Studs föreläsning.  

3.2 Analysens dimensioner 

En social handling anses i MDA ske i skärningspunkten av tre dimensioner: interaktionsordning, 

situationens diskurser samt historisk kropp (se Figur 1). 
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Figur 1. Modell för analys av social handling (efter Scollon & Scollon 2004:20) 

 

Interaktionsordning, ett begrepp hämtat från Goffman (1983), betonar de mer eller mindre explicita 

regler och konventioner som påverkar rollrelationerna i en viss situation. Den sociala handlingen i en 

handlingssituation påverkas av deltagarnas förväntningar på hur roller aktualiseras i den givna 

situationen. I föreliggande undersökning, där den sociala handlingen består i deltagarnas medverkan på 

Studs föreläsning, innefattar interaktionsordningen deltagarnas agerande vid olika givna situationer 

inför och under föreläsningen.  

Vad gäller interaktionsordningen görs också till viss del en enklare analys av maktrelationer och 

motiv. Scollon & Scollon (2004:39–43) använder sig av Foucaults (2003) idé om panoptikon för att 

åskådliggöra maktrelationer vid interaktion, och deras adaption av panoptikon ligger till grund även för 

den analys som görs i den här undersökningen. Foucault definierar panoptikon som ”ett sätt att definiera 

maktens förhållande till människornas dagliga liv” (2003:206). Scollon & Scollon, som applicerar idén 

på situationer i institutionell miljö, definierar panoptikon som en situation ”in which the teacher is at the 

hub of a communication wheel” (2004:39).   

Motivanalys kan göras för att undersöka hur ”participants ascribe and allocate motives for their 

actions among the elements of a nexus analysis” (Scollon & Scollon 2004:176). Burkes (1969) 

pentadanalys (se Figur 2) används i stor utsträckning av Scollon & Scollon, och så även i den här 

undersökningen. Pentaden är modifierad av Scollon & Scollon (2004:175–176), och genom modellens 

fem element analyseras vad deltagarna uppger som motiv till sitt handlande (det handlar alltså inte om 

verkliga orsaker, utan om vad deltagarna verbaliserar som orsak eller motiv till handlingen):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Burkes pentadanalys (efter Scollon & Scollon 2004:176) 
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 Scene: scen. Som motiv anges yttre omständigheter, t.ex. ”Alla andra använder dator, därför gör 

också jag det”. 

 Mediational means (Burke: agency): medierande redskap. Som motiv anges det medierande red-

skapet, t.ex. ”Jag använder dator därför att jag inte har några andra redskap till hands”.  

 Mediated action (Burke: act): medierad handling. Den handling som utförs och motiveras av 

individen. 

 Social actor (Burke: agent): social aktör. Som motiv anges social aktör, t.ex. ”Jag använder dator för 

att utveckla min datorkompetens”.  

 Purpose: avsikt. Som motiv anges avsikt, t.ex. ”Jag använder dator därför att det är det mest effektiva 

sättet att lösa uppgiften på”.  

 

  Historisk kropp, ett begrepp hämtat från zenfilosofen Nishida (1958), definieras av Scollon & 

Scollon (2004:13) som individuella erfarenheter, upplevelser och vanor och de uppfattningar som 

baseras på dessa. Hur en individ handlar i en given situation anses avhängigt den historiska kroppen. 

Bourdieu (1977) använder sig av begreppet habitus för en liknande definition, men saknar enligt Scollon 

(2005:472) den djupare biologiska individualiteten i koppling till den historiska kroppen som Nishida 

utvecklar i sina arbeten. I den här undersökningen är det studenternas historiska kropp vad gäller 

erfarenheter och uppfattningar om akademiskt skrivande som undersöks.  

 Situationens diskurser är de diskurser som relevantgörs i handlingssituationen. Alla diskurser i en 

handlingssituation är inte nödvändiga, eller ens önskvärda, att analysera i MDA; ett urval får göras, där 

de diskurser som är relevanta för det man studerar inkluderas. I den här undersökningen, exempelvis, 

har utbildningsdiskursen under föreläsningen setts som relevant, medan studenternas handstil i de 

anteckningar de förde under föreläsningen inte har ansetts relevant.  

Scollon & Scollons (2004:12) användning av diskursbegreppet sker på två nivåer, dels språkligt och 

semiotiskt, det vill säga konkret (text, trafiksignaler), dels i den i dag kanske vanligare meningen där 

mer abstrakta fenomen som tankesätt, känslor och värderingar ingår (se t.ex. Gee 1999 och Blommaert 

2005). Den här undersökningen innefattar båda dessa definitioner av diskurs.  

Diskurser anses vidare gå i cykler, cirkulera. Scollon & Scollons (2004:14–15) begrepp för detta är 

diskurscykel (cycle of discourse), senare också discourse itinerary (Scollon 2008:233). En diskurs anses 

alltid ha en historia, att komma någonstans ifrån, och när den kommer in i en konkret handling får den 

delvis ny form. Hur den tar form, resemioteras eller transformeras, är bland annat avhängigt aktörens 

historiska kropp. Nedan följer ett mindre lyckat exempel för att möjligen klargöra tankegången: 

Vid ett möte på en institution diskuteras en tidigare skriven agenda, ett beslut stadfästs och sätts på 

pränt. Arket blir ett diskussionsunderlag för fortsatt institutionell handling som leder till nya diskurser, 

det vill säga användandet av språkliga uttryck i sociala situationer, i form av bildspel, hemsidor, 

promemorior och så vidare. Under det fortlöpande arbetet har diskursen resemioterats, ändrat form från 

fysiska redskap till psykologiska redskap och omvänt, ett flertal gånger. Resemiotiseringen når sedan, 

genom olika diskurser som kursplan, litteraturlista och schema, en student. Studenten i sin tur kan 

resemiotisera dessa diskurser genom till exempel högläsning i klassrummet. Situationens diskurser 

förhåller sig därmed hela tiden både bakåt och framåt i tiden, och vid olika tidpunkter resemioteras 

diskurserna från fysiska redskap till psykologiska redskap och omvänt. Att undersöka hur 

resemiotiseringen eller transformationen sker, och var längs tidskalan som diskurserna resemioteras, 

kan studeras genom analysbegreppet diskurscykel. Genom att undersöka hur diskurser flödar genom 

handlingssituationen, i det här fallet exempelvis ett seminarium i ett klassrum, kan man också analysera 

hur de resemiotiseras genom att studera diskurscyklerna. I en handlingssituation tar diskurser form i 

konkreta handlingar (och omvänt) och resemioteras eller transformeras inför framtiden. Hur de tar form 

beror bland annat på studenternas historiska kropp. Det inledande mötet på institutionen har 

resemioterats och transformerats till att studenten sitter vid köksbordet och studerar för kursen lämplig 

litteratur.   
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4 Material och metod 

4.1 Material  

Huvudmaterialet består av intervjuer, enkätsvar och observationer. Övrigt material består bland annat 

av mejl och styrdokument. Intervjuer och enkätsvar samlades in våren 2016. Observationer utfördes 

både över tid och vid två av Studs föreläsningstillfällen. De två föreläsningstillfällena utgjordes av en 

föreläsning vårterminen 2015 samt en föreläsning vårterminen 2016. Över tid har deltagande observat-

ion skett från höstterminen 2014 till vårterminen 2016. Den observationen gäller studenterna från Grupp 

1 (se nedan) samt institutionen.  

Grupp 1 bestod av nio studenter i åldern 21–36 år. Fem studenter var kvinnor, fyra studenter var män. 

De flesta var födda runt år 1990 eller senare. 

Grupp 2 bestod av tjugoen studenter i åldern 21–42 år. Nitton studenter var kvinnor, två studenter var 

män. De flesta var födda runt år 1990 eller senare. 

4.1.1 Enkäter 

Materialet består av de enkätsvar som samlades in vårterminen 2016, dels från de studenter som 

medverkade i Grupp 1, dels från de studenter som medverkade i Grupp 2.  

Två olika enkäter utformades i samband med undersökningen.  

Enkäten riktad till Grupp 1 (se bilaga 1) var relaterad till den föreläsning av Studs som studenterna 

hade varit med på vårterminen 2015. Den enkäten utgjordes av fem öppna frågor samt en sluten fråga. 

Temana för enkätfrågorna var akademisk skriftspråklig progression efter föreläsningen samt 

förutsättningar och förkunskaper vad gäller akademiskt skrivande innan föreläsningen. En fråga 

relaterade till studenternas eventuella uppsökande av Studs verksamhet efter det att föreläsningen hade 

ägt rum. Även ålder och kön efterfrågades. Sex av studenterna fyllde i enkäten för hand på institutionen. 

Tre av studenterna fyllde i enkäten via mejl. Samtliga enkätsvar var anonyma eller anonymiserades.   

 Enkäten riktad till Grupp 2 (se bilaga 2) var relaterad till den föreläsning av Studs som studenterna 

just hade varit med på. Den enkäten utgjordes av fyra öppna samt två slutna frågor. Temana var 

användning av Studs verksamhet före och efter föreläsningen samt förväntningar. En fråga om 

förutsättningar och förkunskaper ställdes. Vidare efterfrågades även ålder och kön. Enkäten delades ut 

och besvarades för hand i samband med att föreläsningen avslutades. Samtliga enkätsvar kom från detta 

tillfälle och var anonyma.  

Då undersökningen syftar till att se hur Studs föreläsning har bidragit till studenternas akademiska 

skriftspråkliga progression, ansåg jag att de som av olika orsaker hade fallit bort ur Grupp 1 sedan 

tillfället för föreläsningen 2015 inte skulle tillföra något av vikt för undersökningen. Det är möjligt att 

jag därmed har gått miste om en del resultat, men jag bedömde att det inte fanns möjlighet att söka upp 

de studenterna inom tidsramen för den här undersökningen.  

En summering ger totalt 30 studenter och två enkäter fördelade enligt följande: 
 

 9 av 9 studenter från Grupp 1 besvarade den för Grupp 1 riktade enkäten (100%).   

 21 av 25 studenter från Grupp 2 besvarade den för grupp 2 riktade enkäten (88%). 

 

Enkät för Grupp 1 medföljer undersökningen som bilaga 1. 

Enkät för Grupp 2 medföljer undersökningen som bilaga 2. 

 

4.1.2 Intervjuer 

Materialet består sammantaget av åtta intervjuer. Fem av dessa intervjuer är gjorda med studenter från 

Grupp 1, två av intervjuerna är gjorda med företrädare för institutionen, och en intervju är gjord med en 



8 

 

företrädare för Studs. Samtliga intervjuer utgjordes av öppna halvstrukturerade frågor med på förhand 

givna teman. Temana var anpassade efter intervjusituationen.  

Studenterna från Grupp 1 fick samtliga besvara samma frågor om akademiskt skrivande och om Studs 

(se bilaga 3), där avsikten var att få mer fördjupade svar än vad enkäten kunde ge.  

Företrädarna för institutionen fick frågor om institutionens roll och ansvar, om Studs samt om pro-

blematik kring studenters akademiska skrivande (se bilaga 4).  

Företrädaren för Studs fick frågor om Studs roll inom universitetet, om Studs föreläsningar och om 

problematik kring studenters skiftande förutsättningar och förkunskaper (se bilaga 5).  

Samtliga intervjuer genomfördes med ett högt engagemang från de intervjuade. Ofta var situationen 

mer att likna vid ett fritt och öppet samtal än vid en intervju. En intervju är naturligtvis aldrig helt fri 

från anpassning, men de uppgifter som kom fram upplevde jag som sanna och relevanta för de 

intervjuade.   

De två företrädarna för institutionen samt de fem studenterna från Grupp 1 intervjuades på 

institutionen. Företrädaren för Studs intervjuades på sin arbetsplats. De flesta av intervjuerna var ungefär 

en timme långa. Den kortaste intervjun var trettiotvå minuter lång, den längsta en timme och arton 

minuter lång. Tre av deltagarintervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av mobiltelefon. Resterande 

intervjuer nedtecknades med hjälp av anteckningar. Anteckningarna renskrevs sedan i omedelbar 

anslutning till att intervjuerna var färdiga. Jag har säkert missat en del av vad som framkom under 

intervjuerna genom val av metod, men jag noterade snabbt att de deltagare som spelades in till en början 

var obekväma med situationen, och att det dröjde ett tag innan de kunde samtala avslappnat. Jag valde 

då att enbart föra anteckningar vid de intervjuer som sedan följde. Återgivningen av tal är därmed inte 

alltid fullt ut ordagrann (se till exempel Blåsjö 2004, där exakt talåtergivning inte alltid anses nödvändigt 

för att fylla sitt syfte).    

En summering ger totalt 8 intervjuer fördelade enligt följande: 

 

 5 intervjuer med studenter från Grupp 1. 

 2 intervjuer med företrädare för institutionen. 

 1 intervju med företrädare för Studs. 

 

Intervjufrågor medföljer som bilaga 3, 4 och 5. 

4.1.3 Observationer 

Två av observationerna rör två föreläsningstillfällen. Vid dessa föreläsningar är det främst deltagarnas 

interaktion, de bildspel och de övningar som föreläsningarna innehåller som har studerats.  

Det ena observationstillfället var vid en av Studs hållen föreläsning vårterminen 2015. Föreläsningen 

var generiskt hållen, och handlade om akademiskt uppsatsskrivande. Närvarande på den föreläsningen 

var studenter från Grupp 1.   

Det andra observationstillfället var vid en av Studs hållen föreläsning vårterminen 2016. 

Föreläsningen var generiskt hållen, och handlade om referatteknik och plagiat. Närvarande på den 

föreläsningen var studenter från Grupp 2.   

Anteckningar har förts vid dessa observationer. 

De två övriga observationerna rör studenternas uppfattningar vid tillfälle för hemtentamen. Den första 

av dessa observationer skedde vårterminen 2015. Den andra observationen gjordes vårterminen 2016. 

Båda dessa observationer avser Grupp 1. 

Jag har dessutom vistats på den institution som förekommer i undersökningen och bland studenterna 

i Grupp 1 sedan höstterminen 2014. Några aktiva observationer kan inte sägas ha förekommit innan 

vårterminen 2016, då den här undersökningen inleddes, men iakttagelser av beteenden, samtal, 

handlingar och så vidare gör vi ju normalt även om vi inte för tillfället bedriver en undersökning. Med 

aktiv observation avser jag observation med anteckningar och så vidare i syfte att undersöka någonting. 

Vid föreläsningstillfälle vårterminen 2015 fördes dock anteckningar av andra skäl än den här 

undersökningen.      

En summering ger totalt fyra observationstillfällen enligt följande: 
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 1 observation vid tentamenstillfälle 1, vårterminen 2015. Observation 1. 

 1 observation vid tentamenstillfälle 2, vårterminen 2016. Observation 2. 

 1 föreläsning våren 2015, Grupp 1. Föreläsning i uppsatsskrivande. 

 1 föreläsning våren 2016, Grupp 2. Föreläsning i referatteknik. 

 

4.1.4 Övrigt material 

Övrigt material från institutionen och Studs består av styrdokument, mejl, samt kurslitteratur. Det 

materialet har använts för att analysera Studs verksamhet, enkäter, institutionen, diskurser och interakt-

ionsordning. 

4.2 Metod 

Ambitionen har varit att arbeta etnografiskt mycket nära deltagarna, och att verka praxisorienterat (se 

till exempel Rönn 2009) för att om möjligt kunna bidra till språkverkstäders verksamhetsutveckling. 

Som tidigare nämnts kallar Scollon & Scollon (2004:11) detta för att man etablerar en zone of 

identification, och det görs ”in order to change the nexus of practise”. Jag har etablerat en zone of 

identification, i och med att jag går ett akademiskt program tillsammans med studenterna i Grupp 1 

sedan höstterminen 2014. 

De inledande frågeställningarna om hur språkverkstäder kan bidra till studenternas akademiska 

skriftspråkliga progression samt hur studenternas förutsättningar och förkunskaper bidrar till hur 

progressionen sker (s. 2) gjorde att det blev relevant att kunna beskriva studenternas uppfattningar om 

det egna akademiska skrivandet. Att arbeta praxisorienterat innebär att man snarare arbetar med än om 

studenterna, och att forskningen ofta blir både inomvetenskapligt driven och problemdriven, det vill 

säga att forskningen bidrar till både den vetenskapliga kunskapen och att forskningen kan användas 

utanför den vetenskapliga praktiken (se till exempel Blåsjö 2013).       

De data som har samlats in stämmer väl överens med vad Scollon & Scollon (2004:158) anser 

nödvändiga för triangulering: 

 

 Deltagarnas generaliseringar (Members’ generalizations): Vad säger deltagarna att de gör (intervjuer, 

enkäter)? 

 Objektiva observationer (Neutral (objective) observations): Vad ser den som observerar att 

deltagarna gör (observationer)? 

 Individuella erfarenheter (Individual experience): Hur beskriver deltagarna sina erfarenheter 

(intervjuer, enkäter)? 

 Interaktion med deltagare (Interactions with members): Hur förhåller sig deltagarna till analysen av 

de tre ovanstående punkterna (deltagarkontroll)?  

 

Vad gäller studenterna i Grupp 2 kan inte undersökningen sägas vara varken fullt ut etnografisk (se 

till exempel Blåsjö 2004:52), eller fullt ut praxisorienterad. Jag har inte arbetat med studenterna i Grupp 

2, och jag har heller inte gjort någon deltagarkontroll med studenterna i Grupp 2.  

4.2.1 Analytiska begrepp 

Materialet har i huvudsak bearbetats med metoder och analysbegrepp från Scollon & Scollon (till 

exempel 2004). Ett av de begrepp som används är circumference (Scollon & Scollon 2004:11), vilket 

innebär att man vidgar (eller snävar in) analysen av en handlingssituation i tid och rum. Här innebär det 

till exempel att analysen zoomar ut (Palviainen 2012:12) från föreläsningen som handlingssituation till 

att analysera Studs verksamhet och sedan institutionen vid analys av interaktionsordning. Circumference 

innebär att analysen rör sig längs en tids- och rumsskala. Skalan kan sträcka sig långt bakåt i tiden 
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(romersk arkitektur) till mycket kort (det nyss sagda fonemet). Circumference används ”in order to get 

a perspective on the simple observable action” (Scollon & Scollon 2004:10).  

Diskurs rör som tidigare nämnts i sträng mening diskurser som Scollon & Scollon definierar dem, 

det vill säga som ”användandet av språk i social interaktion” (2004:2), men även det vidgade begreppet, 

där diskurs också avser ett sätt att tänka och uttrycka sig om någonting visst, används av Scollon & 

Scollon. Båda dessa definitioner används här.  

Diskurscykel (cycle of discourse, Scollon & Scollon 2004:14–15) används för att spåra relevanta 

diskurser i en handlingssituation bakåt och framåt i tiden.      

 Handlingssituation (site of engagement, 2004:12) är en social handling där vissa diskurser relevant-

görs och sedan resemiotiseras olika av deltagarna i den sociala handlingen beroende på historisk kropp 

och interaktionsordning.   

Social aktör (social actor, Scollon & Scollon 2004:175) används i motivanalysen när deltagarna som 

motiv verbaliserar eller signalerar att de har kontroll över den sociala handlingen. 

Medierande redskap (mediational means, Scollon & Scollon 2004:12) används i analysen tudelat. 

Dels i den ursprungliga betydelsen (kulturellt) redskap utvecklat för att utföra någonting med, dels i en 

vidare bemärkelse där medierande redskap används som begrepp där någonting fungerar som en bro 

mellan X och Y. Till exempel anses Studs i analysen vara ett medierande redskap mellan både 

gymnasiestudier och högskolestudier. Också när institutionen använder Studs för att introducera 

studenterna i akademiskt skrivande används begreppet medierande redskap. Wenger (1998) använder 

begreppet gränsöverskridare för liknande situationer, men jag har tolkat Wengers begrepp som att 

gränsöverskridaren är medveten om (och aktiv) i det gränsöverskridande som sker. Här är det 

institutionen som använder sig av Studs för att nå syften som Studs inte alltid är medvetna om. Därför 

använder jag medierande redskap som begrepp.  

 Undersökningen är, efter en inledande analys av Studs verksamhet, strukturerad enligt de tre 

analysdimensionerna interaktionsordning, historisk kropp samt situationens diskurser.  

4.3 Etiska aspekter 

Samtliga deltagare i undersökningen har informerats och samtyckt. Jag har valt att anonymisera de 

personer samt den språkinstitution som ingår i undersökningen. En del uppgifter kan vara av personlig 

och känslig karaktär, och anonymitet är av bland annat den orsaken nödvändig. Deltagarna i 

undersökningen nämns inte vid namn, men identifikation dem emellan kan naturligtvis ske ändå. Detta 

har de informerats om, och samtyckt till. Samtliga uppgifter i undersökningen är använda i 

forskningssyfte, och i forskningssyfte enbart. Undersökningen följer därmed de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet 2002). 
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5 Resultat 

En deskriptiv bild av verksamheten ges inledningsvis för att öka förståelsen av den handlingssituation 

som utgörs av Studs föreläsning. Jag kommer sedan att analysera interaktionsordningen och dess bety-

delse för hur deltagarna uppfattar situationen. Studenternas historiska kropp, det vill säga deras 

erfarenheter, analyseras därefter, och slutligen analyseras de diskurser som relevantgörs i 

handlingssituationen. 

  Jag drar få slutsatser under dessa analyser, utan redovisar snarare metodiskt vad som framgår av 

materialet. Först när analysen av alla delar är färdigställd kommer slutsatser och resultat från de olika 

analysavsnitten att länkas samman och bilda en helhet. Att länka samman olika delar och analysbegrepp 

tidigt i analysen, framför allt där de gör sig tydligt gällande, är naturligtvis frestande, men skulle 

förmodligen skapa mer förvirring än klarhet. För att ge ett exempel: i analysen av studenternas historiska 

kropp framkommer också material som hör till andra analysbegrepp, till exempel interaktionsordning, 

diskurser och social handling. Jag har valt att inte kommentera och analysera det material som hör till 

de begreppen där och då, det vill säga under rubriken ”Historisk kropp”.    

5.1 Verksamheten 

I samband med den breddrekrytering till högre studier som inleddes i början av 2000-talet växte också 

tanken på språkverkstäder fram. Farhågor fanns att studenterna inte skulle kunna leva upp till de krav 

som högre utbildning innebär. Rekryteringsdelegationen beviljade 2002 medel för verksamheten på 

Stockholms universitet. Initialt var tanken att verksamheten skulle ge träning i att skriva och tala, men 

arbetet har breddats, och i dag har Studs olika verksamheter för studenter som vill utveckla och förbättra 

sina akademiska studier, därav Studie i Studie- och språkverkstaden. Verksamheten är tänkt att hjälpa 

till att öka genomströmningen och kvarhållandet av studenter.  

En av dessa verksamheter är personlig handledning. Studenten har då möjlighet att ventilera bland 

annat text, skrivprocess och studieteknik på ett mer personligt plan. Tid för handledning bokas av 

studenten, och handledningen sker under enskilt samtal med handledare. Den personliga handledningen 

är tänkt att hjälpa studenter som har enskilda och specifika önskemål vad gäller hjälp med de akademiska 

studierna.  

Vidare har Studs seminarier i bland annat akademiskt skrivande, studieteknik och retorik. De 

seminarierna sträcker sig från introduktion i det akademiska språkbruket till mer avancerad hjälp i givna 

situationer. Ämnen som diskuteras är till exempel textbindning, kritiskt tänkande och planering. Studs 

modererar ämnet för de olika seminarierna och annonserar dem sedan på sin hemsida. Studenter som 

har intresse av något eller några av de givna ämnena anmäler intresse genom att kontakta Studs. Studs 

riktlinje för antal studenter på de seminarierna är normalt fem till åtta personer.  

Studenter med andra hjälpbehov har möjlighet att delta i studiegrupper. Studenterna är normalt fem 

till åtta stycken. De går vid tre tillfällen igenom ämnen som studiestrategier, planering och motivation. 

Studenterna har vid dessa tillfällen ledning av en erfaren pedagog.  

En inte ringa del av Studs verksamhet vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska.   

Studs har även riktade föreläsningar. De föreläsningarna sker dels i öppen form, då alla studenter som 

är inskrivna på Stockholms universitet har möjlighet att delta, dels i sluten form, då föreläsningarna hålls 

inför en föranmäld grupp av studenter. De öppna föreläsningarna innehåller en mer generell översikt av 

bland annat akademiska studier, studieteknik och läsning av akademisk text. Antalet studenter är av 

utrymmesskäl begränsat till ungefär femtio studenter.  

Den föranmälda föreläsningen är ofta schemalagd av respektive institution, och föreläsningen kan då 

ses som obligatorisk för studenterna (dock inte i den meningen att den behöver examineras). De slutna 

föreläsningarna är inte sällan resultatet av en dialog mellan respektive institution och Studs. Institutionen 

förmedlar ett behov, och Studs undersöker vad de har för möjlighet att fylla det behovet. Det kan röra 

sig om en grundläggande föreläsning i uppsatsskrivande, det kan också röra sig om en mer kvalificerad 
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föreläsning för studenter som skriver kandidatuppsats. Antalet studenter på de slutna föreläsningarna 

varierar från tjugo studenter upp till etthundra studenter.  

5.2 Föreläsningen som handlingssituation 

De föreläsningar som Grupp 1 och Grupp 2 deltog på är den handlingssituation som den här undersök-

ningen utgår från. Under dessa föreläsningar togs grundläggande akademiska skriftnormer upp. Språk 

och stil, struktur, referatteknik och författarperspektiv är några av de ämnen som noterades vid 

observation. För att kunna analysera handlingssituationen bör några frågor ställas:  
 

 Vad är orsaken till att deltagarna befinner sig på föreläsningen? Vilka olika roller gör sig gällande i 

föreläsningen som handlingssituation? Det vill säga, hur ser interaktionsordningen ut?  

 Vad har deltagarna för förutsättningar och förkunskaper med sig in på föreläsningen? Det vill säga, 

vad är deltagarnas historiska kropp?  

 Vad är det som relevantgörs i handlingssituationen? Det vill säga, vilka diskurser konkretiseras i 

handling?  

5.3 Interaktionsordning 

Här redovisar jag vad som har framkommit i materialet vad gäller deltagarnas rollfördelning. Jag har 

valt att först zooma ut för att därmed kunna analysera interaktionsordningen i ett vidare perspektiv. Detta 

analyssteg, att vidga (eller att ha ett snävt) perspektiv i tid och rum, är vad Scollon & Scollon (2004:11) 

kallar circumference. Jag zoomar sedan in och fokuserar på deltagarnas interaktion vid 

föreläsningstillfällena. En enklare motiv- och maktanalys görs också.   

5.3.1 Institutionella faktorer 

Institutionen har för vana att via mejl regelbundet informera studenterna om den verksamhet som Studs 

bedriver. Studenterna uppmuntras också i de mejlen att besöka Studs för att få hjälp med att utveckla 

sin akademiska kompetens. Vid intervju med företrädare för institutionen ställdes en fråga om 

anledningen till att studenterna fick dessa mejl. Utdrag ur svaret: 

Studenterna måste utnyttja möjligheten att gå på Språkverkstaden. Här finns en central resurs som hjälper 
till, och vi uppmuntrar studenterna att gå dit.  
     

I de intervjuer som gjordes med Grupp 1 framgår det att studenterna inte har besökt Studs utanför 

föreläsningstillfället. Av de sammanlagt nio enkätsvaren framgår det att två studenter har besökt Studs 

vid ett annat tillfälle än själva föreläsningen. En av de två studenterna har besökt Studs i samband med 

en B- eller C-uppsats. Båda studenterna har besökt Studs efter det att föreläsningen ägde rum. En 

företrädare för Studs säger angående föreläsningarna: 

Vi kan se att föreläsningar för institutioner genererar fler besökare. 

 

Den föreläsning som Studs höll vårterminen 2015 var schemalagd av institutionen, det vill säga att 

föreläsningen var förlagd på ordinarie undervisningstid. Vid intervjuer med företrädare för institutionen 

framkommer det att anledningen till att föreläsningen var schemalagd är att erfarenheten visar att 

deltagarantalet tenderar att vara relativt lågt vid liknade situationer och tillfällen om en schemaläggning 

inte görs eller om det inte finns ett obligatorium. En företrädare för institutionen uttrycker sig på följande 

vis: 

Vi ser ju att studenterna inte går dit om det inte är obligatoriskt. Vi har försökt med föreläsningar som inte 
ligger på det vanliga schemat, men det fungerar inte. 
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Liknande problem uttrycker en företrädare för Studs: 

Folk kommer inte. Vi kan förbereda oss för en kurs på sextio personer, och så dyker det upp fyra. 

 

Den som har den potentiella makten över närvaron vid de öppna, icke av institutionen schemalagda, 

föreläsningarna kan därmed sägas vara studenten. Studenten avgör själv om hen vill närvara eller inte, 

det vill säga att studenten äger utrymmet (space, Scollon & Scollon 2004:40) för den sociala handling 

det innebär att närvara vid föreläsningen. Interaktionsordningen kan vid öppna föreläsningar sägas vara 

den att studenten tar i övervägande om hen ska gå på den föreläsning (Studs) som institutionen har 

informerat om. Studenten motiverar sitt handlande som agent eller social aktör (Burke 1969, enligt 

Scollon 2005:475–476). Studenten har i en sådan interaktionsordning störst befogenhet att utöva makt, 

institutionen minst. Detta kan också sägas gälla vid de mejlutskick som institutionen gör angående Studs. 

Vid en schemalagd eller obligatorisk föreläsning blir interaktionsordningen en annan. Institutionen 

tar vid dessa föreläsningar på eget initiativ kontakt med Studs och diskuterar vad föreläsningen bör ha 

för topik, och vad institutionen anser att studenterna bör få ut av föreläsningen. Studs arbetar sedan fram 

en föreläsning efter institutionens önskemål, och institutionen och Studs har fortlöpande diskussioner 

om innehållet i föreläsningen. Institutionen kan då sägas äga utrymmet för den sociala handlingen.  

Huvudsyftet med undersökningens föreläsning var att introducera studenterna i akademiskt 

skrivande. Institutionen använde Studs som medierande redskap (i meningen att förmedla någonting 

genom något) för att nå detta syfte.  

Institutionen schemalägger sedan föreläsningen, efter en diskussion med Studs om lämpligt datum, 

och slutligen informerar institutionen studenterna om datum, tid och plats för föreläsningen. Studenten 

bör kunna förklara eventuell frånvaro vid fråga från institutionen. Interaktionsordningen blir då sådan 

att institutionen äger utrymmet för den sociala handlingen, det vill säga att den sociala handlingen i 

Foucaults (2003) mening är av panoptisk karaktär. Foucault menar med det att någonting är helt 

överskådligt från en viss punkt, och att innehavaren av denna punkt också är innehavare av makten över 

det överskådliga. I föregiven situation är institutionen innehavare av denna utsiktspunkt. För studenten 

innebär det att den sociala handlingen motiveras som en scen (scene, Scollon & Scollon 2004:126) som 

studenten inte har medel att styra över. Institutionen har störst befogenhet att utöva makt, studenten 

minst.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att interaktionsordningen har stor betydelse för utfallet av antal 

studenter som deltar på Studs föreläsningar. Rollen som ägare av utrymmet har betydelse för hur den 

sociala handlingen uppfattas, och inte minst makten över handlingssituationen har betydelse för hur 

studenterna motiverar sitt handlande.   

5.3.2 Föreläsningstillfälle 

Föreläsningen är vad Goffman kallar ett framträdande (Goffman 2009:74–75). Föreläsningen är något 

mindre än två timmar lång. Den är uppdelad i tre delar: föreläsning, övning, föreläsning. 

Föreläsningsdelarna är på ungefär fyrtiofem minuter vardera, övningsdelen är på ungefär tjugo minuter. 

Under föreläsningen är föreläsaren ägare av det panoptiska utrymmet. Studenterna är placerade så att de 

sitter inom ett intimt eller personligt avstånd från varandra (Hall 1969:110–120), medan föreläsaren står 

inom ett socialt avstånd vid ett podium. Innan studenterna hälsas välkomna kontrollerar föreläsaren att 

mikrofon och annan teknisk utrustning fungerar. Studenterna småpratar under tiden med varandra och 

sedan påkallar föreläsaren uppmärksamhet med hjälp av en introduktionsfras. Föreläsningen tar sin 

början. Detta tillsammans med den spatiala och den fysiska miljön signalerar att föreläsaren äger 

utrymmet, det vill säga att föreläsningen och dess interaktionsordning är av panoptisk karaktär. 

Studenternas uppmärksamhet är riktad mot föreläsaren och det bildspel, det medierande redskap 

(Scollon & Scollon 2004:173), som föreläsaren använder sig av. Det förutsätts att studenterna inte ska 

interagera med varandra under den här delen av föreläsningen, däremot förekommer interaktion i form 

av frågor från föreläsaren till studenterna (”Har ni varit inne på bibliotekets hemsida?” och liknande). 

Frågorna är ganska frekvent ställda, och de öppnar upp för dialog och för studenterna att ta plats i 

rummet. Interaktionsordningen är dock den att föreläsaren bestämmer när och hur detta utrymme får 
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användas av studenterna. Härvidlag är föreläsningen för Grupp 1 likartad föreläsningen för Grupp 2. 

Övningsuppgiften skiljer sig dock, och redogörs för enskilt.  

5.3.3 Föreläsning Grupp 1 

Föreläsningen skedde i en sal med plant golv och utplacerade stolar på golvet. Det fanns gott om 

utrymme för studenterna att vid övningstillfället resa på sig och ta aktiv del i sammankomsten.    

Föreläsningen hade vid början och slut 22 stycken studenter.  

Övningsdelen bestod av en övningsuppgift relaterad till föreläsningens topik. Vid 

observationstillfälle 1 (Föreläsning i uppsatsskrivande, vårterminen 2015) bestod övningen i att 

studenterna fick två texter i pappersform som de skulle göra en enklare analys av. Den ena av texterna 

signalerade en högre grad av akademisk korrekthet än vad den andra texten gjorde. Studenternas uppgift 

var dels att försöka se vilken text som utgjordes av den högre graden av akademisk korrekthet, dels att 

också försöka förklara varför. Uppgiften var tänkt att göras två och två eller i mindre grupper. 

Föreläsaren informerade om att det under övningstillfället var fritt fram för studenterna att sträcka på 

benen, att gå ut och hämta luft och så vidare, sedan lämnade föreläsaren salen. Rollen som agent eller 

social aktör över den sociala handlingen lämnades därmed tillfälligt över från föreläsaren till studenterna 

under övningstillfället.  

Studenterna fann sig snabbt i den nya interaktionsordningen. Föreläsningen skiftade från att vara ett 

framträdande till vad Goffman (2009) skulle beskriva som en social sammankomst. Studenterna riktade 

uppmärksamheten mot varandra, både enskilt och i mindre grupper, men också mot gruppen som helhet. 

Föreläsaren hade lämnat ett medierande redskap (förutom övningstexterna) i form av en sida ur 

bildspelet. Sidan bestod av en punktlista med några typiskt akademiska drag i texter. Studenterna kunde 

stämma av sin analys av texterna mot punktlistan. Under övningstillfället var studenternas engagemang 

högt.  

Efter ungefär tjugo minuter återvände föreläsaren och började nästa del av föreläsningen på ungefär 

samma sätt som den tidigare delen. Mikrofon kontrollerades och sedan ett ”Då fortsätter vi”. Föreläsaren 

hade återigen kontroll över den panoptiska interaktionsordningen. Studenterna fick sedan berätta om hur 

de hade analyserat de två texterna och vad de tyckte om dem. En stor del av den avslutande föreläsningen 

var sedan relaterad till dessa två texter och deras utformning.   

5.3.4 Föreläsning Grupp 2 

Föreläsningen skedde i en föreläsningssal med fasta stolar i sluttande biosittning.  

Vid föreläsningens början var antalet studenter 40 stycken. Vid föreläsningens slut var antalet 

studenter 25 stycken. De studenter som lämnade föreläsningen gjorde det under den tid som var avsatt 

för övningsuppgiften.  

Vid observationstillfälle 2 (Föreläsning i referatteknik, vårterminen 2016) bestod övningsuppgiften i 

att skriva ett referat på max fem meningar av en text som fyllde ungefär ett vanligt A4. Texten fanns 

återgiven på föreläsningssalens projektorduk, men till skillnad från observationstillfälle 1 delades inte 

texten till övningsuppgiften ut i pappersform till studenterna. Övningsuppgiften var väl i paritet med 

föreläsningens topik, och övningen var tänkt att göras två och två eller i mindre grupper. Föreläsaren 

informerade, i likhet med observationstillfälle 1, att det under övningstillfället var fritt fram att sträcka 

på benen, att gå och köpa förfriskningar och så vidare. Föreläsaren lämnade sedan salen. 

Studenterna satt i stor utsträckning kvar på sina platser. Interaktion mellan studenter som befann sig 

på ett socialt avstånd från varandra förekom i låg grad. En viss interaktion förekom mellan några av 

studenterna som befann sig inom ett intimt avstånd från varandra, men huvuddelen av den interaktion 

som tog rum i föreläsningssalen var riktad mot ej fysiskt närvarande aktörer via bärbara datorer och 

mobiltelefoner. Uppmärksamheten var riktad bort från gruppen och övningsuppgiften. Vid observation 

kunde två studenter, möjligen fyra, konstateras vara sysselsatta med att formulera en lösning på 

uppgiften. Det var med andra ord nästan inga av studenterna som gjorde, eller ens försökte göra, 

uppgiften. Under den tid som var förlagd till övningen lämnade en del av studenterna föreläsningssalen. 

Efter något mer än tjugo minuter återvände föreläsaren för den avslutande delen. Mikrofon 

kontrollerades och föreläsaren tog åter kontroll över den panoptiska interaktionsordningen. Studenterna 
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bjöds sedan in i rummet genom att föreläsaren frågade om någon hade gjort uppgiften att skriva ett 

referat. Ingen av studenterna responderade på frågan. Föreläsaren gick sedan, med projektorduken som 

medierande redskap, igenom ett antal exempel på referat av god kvalitet och ett antal exempel på referat 

av mindre god kvalitet. Övningsuppgiften lämnas sedan åt sidan, och föreläsningen fortsatte med att 

andra ämnen inom ramen för föreläsningens topik avhandlades. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de två föreläsningarna skiljer sig mycket åt vad gäller inter-

aktionsordningen under den tid som var avsatt åt att formulera svar på övningen. Det kan bero på att den 

föreläsningssal som användes för Grupp 2 inte inbjöd till någon större interaktion. Föreläsningssalen är 

utformad för att rikta åhörarnas uppmärksamhet framåt. Den sluttande biosittningen gör också att de 

som reser sig upp leds nedåt och mot utgången. Vidare saknades vid föreläsningen för Grupp 2 uppgiften 

i pappersform. Det torde inte vara oviktigt för den fortsatta föreläsningen (efter uppgiftstiden), eller för 

studenterna i en vidare tidslinje, hur uppgiftsdiskursen resemioteras av studenterna. 

5.4 Historisk kropp: förutsättningar och 

förkunskaper 

I det här resultatavsnittet analyseras enkäter, intervjuer och observationer för att få en bild av 

studenternas historiska kropp. Den historiska kropp som har tillmätts betydelse i den här undersökningen 

är studenternas förutsättningar och förkunskaper vad gäller akademiskt skrivande innan föreläsningen. 

Analysen tar sin början i enkäterna, fördjupas sedan med en analys av intervjuerna och kompletteras 

slutligen med en observationsanalys. Det går givetvis att med korrekthet invända att det som speglas i 

vissa fall är studenternas uppfattning av deras förutsättningar och förkunskaper, men i en nexusanalys 

är det förutgivet att individens eller gruppens uppfattningar är en del av den historiska kroppen (Scollon 

& Scollon 2004:9).  

 Ingen av studenterna uttryckte sig om tiden innan gymnasiestudierna, och vidgande av tid och rum 

sträcker sig därför i analysen till gymnasietiden men inte längre. 

Analysen avser Grupp 1 och Grupp 2.   

5.4.1 Enkät 

Den enkät som studenterna ombads att besvara utgjordes av fem öppna frågor och en sluten fråga 

(alternativt fyra öppna och två slutna). En av frågorna var avsedd att identifiera studenternas historiska 

kropp vad gäller förutsättningar och förkunskaper avseende akademiskt skrivande. Frågan som ställdes 

löd: ”Vad var din tidigare erfarenhet av eget akademiskt skrivande?”, alternativt ”Vad är din tidigare 

erfarenhet av akademiskt skrivande?”. 

 En student uppger att tidigare erfarenhet av akademiskt skrivande helt saknas. En annan student 

uppger följande: 

Prestationsångest. Strukturen känns krävande och ovan med tanke på att man inte använder mycket 
akademiskt skrivande i sin egen kurs. 

 

Tre av studenterna uppger att de har erfarenhet av akademiskt skrivande från gymnasiet. Mer specifikt 

uppger två av studenterna att ett projektarbete har varit förberedande för akademiskt skrivande: 

…mitt projektarbete som var en någorlunda akademisk uppsats. 
 
Jag har skrivit gymnasiearbete (projektarbete) på gymnasiet. 

 

De tre studenterna är unga, och gymnasietiden är dem inte allt för avlägsen. Det projekt- och 

gymnasiearbete som nämns är inom ramen för den nya läroplan (Gy 2011) som genomfördes 2011. I 

läroplan Gy 2011 kan läsas följande: 

Gymnasiearbetet för högskoleförberedande examen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier 
inom i första hand det område som programmet utbildar för (skolverket). 
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Ett godkänt gymnasiearbete krävs för att gymnasieexamen ska lämnas ut.  

Fyra studenter uppger andra högskolestudier som tidigare erfarenhet. Några utdrag: 

…till exempel B-uppsatsen. 
 
Har skrivit B och C uppsats [så!] 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att studenternas historiska kropp vad gäller förutsättningar och 

förkunskaper är differentierad. De uppger till exempel att deras erfarenhet vad gäller eget akademiskt 

skrivande antingen kommer från det gymnasiearbete som ligger inom ramen för Gy 2011, eller från 

tidigare högskolestudier andra än de som bedrevs på deras nuvarande institution.  

5.4.2 Intervjuer    

Intervjuerna genomfördes bland annat för att få en djupare förståelse av studenternas historiska kropp 

än vad enkäten kunde ge. Temana för de intervjufrågor som rörde den historiska kroppen tog utgångs-

punkt i de mönster som framkom av enkäten. De intervjuade fick bland annat svara på frågan om de 

hade skrivit akademiskt innan föreläsningen på Studs. En av de studenterna anger att akademiskt 

skrivande förekom under gymnasietiden: 

…men lättare, mer som en förberedelse, mer känna på liksom. Vi fick lämna in och så kontrollerades det. 

 

Ytterligare två hänvisar till gymnasietiden, men är mer detaljerade i sin beskrivning: 

Ja, på gymnasieprojektet. De höll precis på att göra om läroplanen då. Innan var det inte lika viktigt med 
gymnasieprojektet, men vi acklimatiserades in i det akademiska, det var en insocialisering kan man säga. 
Mot akademiskt skrivande. Vi lärde oss mycket där. Om metod, källor och referenser. Slutsats och 
diskussion och så. Vi hade också opponering. Men det var Gy11 så det var ganska nytt med den typen av 
gymnasieprojekt. 
 
Projektarbetet i gymnasiet! Där var det mycket med källhänvisningar och att man skulle ha en tes och så. Vi 
fick redovisa resultatet i en uppsats sedan. Det var en bra förberedelse inför det akademiska tycker jag.  

 
En av studenterna uppger att tidigare högskolestudier har genererat akademiskt skrivande. Om en av 

de institutionerna säger studenten: 

Det var höga krav på akademisk korrekthet, mycket noga med vad som återgavs. Där lärde jag mig att ta till 
mig akademiska texter, och också att kunna återge dem. I början fick jag mycket hjälp av min bror. 

 

Studenten i citatet ovan uppgav vid följdfråga att brodern är akademiker.  

En annan av de intervjuade uppger att tidigare högskolestudier inte har inneburit något akademiskt 

skrivande. När jag ber studenten att utveckla resonemanget blir svaret: 

Jag vet inte. Vad är akademiskt skrivande? Jag skrev min första uppsats utan att ha en aning. Det gick bra. 
Sedan när jag skrev min andra så gick det åt helvete. Då gick jag till deras språkverkstad, men det gav mig 
ingenting. I enkäten svarade jag ”prestationsångest” på den där frågan. 

 

Studenten ovan anger vid intervjun att hen kommer från en icke-akademisk bakgrund. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de studenter som tar upp Gy 2011 (eller gymnasiearbete) 

uttrycker sig i akademiska termer som ”metod”, ”källor” och ”referenser”.  

En student utrycker akademisk erfarenhet, och i den erfarenheten ingår ”akademisk korrekthet” och 

förmågan att tillgodogöra sig akademiska texter. Även den akademiska brodern tillskrivs en del av den 

erfarenhet som studenten ger utryck för.  

Den student som uttrycker att hen inte vet vad akademiskt skrivande är trots tidigare högskolestudier 

och besök på språkverkstad kommer från en icke-akademisk bakgrund och har inte gjort gymnasiearbete 

enligt Gy 2011 (hen var för gammal vid tillfället). 
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5.5 Situationens diskurser 

Här redogörs för en del av de diskurser som cirkulerar genom handlingssituationen. Vi ser också att 

akademisk text förekommer i ganska låg grad på utbildningen för studenterna. Det framkommer också 

att institutionen och Studs i stor utsträckning delar uppfattning om konsekvenserna för den breddade 

rekryteringen till högskolorna. Jag har valt att analysera följande diskurser eftersom det är de som åter-

kommer mest frekvent under intervjuerna. Diskurserna ger också en bild av vad som, medvetet eller 

omedvetet, flödar genom och relevantgörs i handlingssituationen.   

5.5.1 Institutionen 

Institutionens övergripande mål är att följa den diskurs för högre utbildning som högskolelagen och 

högskoleförordningen utgör. Där står bland mycket annat att läsa att högskoleutbildningen ska ge 

studenten ”kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser” (uka). Detta sker i första 

hand genom lärarledd undervisning vid institutionen. Studenterna examinerar sedan i kursens slutskede 

de kunskaper och färdigheter de förvärvat. Examinationen förväntas vara skriven enligt akademiska 

normer och med ett skriftspråk som överensstämmer med en utbildning på högskolenivå. Utbildningen 

är på 180 högskolepoäng och avslutas med att studenterna skriver ett examensarbete.  

 Ett tydligt resultat av undersökningen är att akademisk text (enligt aktuella normer) har en 

underordnad roll som medierande redskap i utbildningen. Utbildningen är i huvudsak inriktad på 

förvärvandet av annat språk än svenska, och en stor del av utbildningsmaterialet är avsatt för detta 

ändamål. 75 procent av utbildningstiden är schemalagd för språklig inlärning, då undervisningen i 

huvudsak sker på annat språk än svenska, resterande 25 procent av utbildningstiden är avsatt för att en 

högre kulturell förståelse ska nås i relation till det inlärda språket. Undervisningen sker då på svenska 

eller engelska. Dessa 25 procent innehåller också akademisk skrift (enligt definitionen ovan) på i 

huvudsak engelska. Examinationerna i de kurserna är av akademisk karaktär såsom att skriva en uppsats 

eller en essä, medan de examinationer som sker i språklig inlärning är av enklare karaktär, där kunskaper 

i textförståelse och muntliga språkliga färdigheter examineras.    

  Vid de intervjuer som genomfördes med företrädare för institutionen framgår andra tydliga resultat 

som relaterar till utbildningens fördelning av kurstid och de ”kunskaper och färdigheter inom det område 

som utbildningen avser” (uka): 

Många av våra studenter tror att vi är en språkskola. De anmäler sig till utbildningen, och så får de en 
”akademisk chock” när de kommer hit och inser att de har hamnat på ett akademiskt program. 
  

Många av studenterna är därmed inte förberedda på att de ska gå ett akademiskt program, där de 

akademiska färdigheterna av institutionen tillmäts stor vikt, inte minst genom det examensarbete som 

ska skrivas i slutet av utbildningen. De två diskurserna språkskola och akademiskt program strålar 

samman, men är för institutionen önskvärda att hålla isär. 

Nästan all tid går åt till språkfärdighet, studenterna ägnar nästan ingen tid alls åt de andra studierna fast de 
är minst lika viktiga. Sedan när de ska skriva uppsats så kommer de inte in i tid med uppsatserna för att de 
inte vet hur de ska skriva. Det är ett problem. På gymnasiet får de heller inte lära sig det, och den akademiska 
kompetensen finns helt enkelt inte hos studenterna.  

 

Studenterna klarar inte av att fullfölja sina uppgifter på grund av otillräckliga färdigheter i akademiskt 

skrivande, och det uttrycks vidare att gymnasiet inte är tillräckligt förberedande för studier på akademisk 

nivå. Flera gånger under intervjuerna återkommer diskurserna akademiskt program och språkskola i 

problematiserad form. Föreläsningen på Studs är inte bara avsedd att berika studenternas färdigheter i 

akademiskt skrivande, det sägs också under intervjun att föreläsningen har ett insocialiserande syfte i 

det att den ska få studenterna att inse att de är inskrivna på ett akademiskt program där akademiska 

studier bedrivs. Den diskursen kan möjligen ur institutionens synvinkel sägas vara foregrounded 

(Scollon & Scollon 2004:162), det vill säga att den är central, i handlingssituationen.              
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5.5.2 Studs 

Studs föreläsningar är verksamhetseffektiva i det att de når fler studenter vid ett och samma tillfälle, en 

viss andel studenter uppsöker också Studs verksamhet efter att de har varit på en av föreläsningarna.  

Under den intervju som görs med företrädare för Studs framkommer det att diskurserna genomström-

ning och kvarhållande är centrala för Studs: 

Vi ska bidra till en högre genomströmning på universitetet, men vi arbetar också kvarhållande. Många 
studenter går aldrig färdigt sina program, de avslutar sina kurser utan att gå färdigt, och där vill vi kunna gå 
in med stödfunktioner och hjälp. 
  

I intervjun framkommer det liknande uppfattningar som de som institutionen har: 

Många av de som kommer hit har inte tillräckliga kunskaper. Glappet mellan gymnasiet och högskolan är 
stort och blir svårbemästrat, studierna bedrivs annorlunda och många klarar inte av att planera sin studietid, 
de ser att de har seminarier eller föreläsningar två gånger i veckan och ser resterande som fritid. Det blir 
panik sedan när tentor eller uppsatser ska skrivas. Då kommer de hit, men ofta är det för sent. På gymnasiet 
får de allt serverat. 
  

Studs blir ett medierande redskap mellan de två praktikerna gymnasiestudier och högskolestudier.  

Studenterna gör sitt gymnasiearbete och får ”ett kvitto” på att de är väl förberedda för högskolestudier, trots 
att de inte alls är förberedda. De har fått ”snällbetyg” och det gör att det krockar i förväntningarna. 
Institutionerna säger att det är gymnasiets ansvar att förbereda studenterna, gymnasiet säger att universitetet 
måste förbereda (studenterna). 
   

Breddrekryteringen har ökat flödet av studenter med icke-akademisk bakgrund. En del av de studenterna 

vänder sig till Studs verksamhet då de inte kan få hjälp inom familjen, men förväntningarna på hjälpen 

kan leda till missförstånd:  

Men vi har ett löfte till institutionerna. Vi föreläser, men vi övertar inte skrivprocessen. Vi hjälper till, vi 
tittar på hemtentor och uppsatser, men vi korrigerar aldrig eller tar över handledarrollen. 

 

Föreläsningarna är generiskt hållna och diskursen är snarast att se som informativ, liksom den 

huvudsakliga sociala praktiken är att informera; att informera är också centralt i handlingssituationen. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att både Studs och institutionen har uppfattningen att den 

breddade rekryteringen har lett till vissa svårigheter för en del studenter. Både institutionen och Studs 

ser Studs som ett medierande redskap för att överbrygga de svårigheterna. Institutionen försöker 

dessutom hos studenterna medvetandegöra diskursen akademiskt program med Studs som medierande 

redskap. Den institutionella diskursen (akademiskt program) kolliderar med uppfattningen att 

studenterna i vissa fall ser institutionen som en språkskola. En av svårigheterna i den resemiotiseringen 

torde vara den knappa tillgången på akademisk text för studenterna.     

5.6 Diskurscykler: akademiskt skrivande 

Den övergripande diskursen för båda föreläsningarna anses i den här undersökningen vara akademiskt 

skrivande. Som nämnts tidigare är akademiskt skrivande i strikt mening enligt Scollon & Scollon inte 

en diskurs, utan snarare en social praktik eller handling. Att jag väljer att analysera det akademiska 

skrivandet som diskurs, beror på att jag med akademiskt skrivande även avser de föreställningar, känslor 

och värderingar som studenterna har kring akademiskt skrivande, och diskurs ses här alltså i det mer 

vidgade perspektiv som till exempel Blommaert (2005) och Gee (1999) ger utryck för. Att tala om sitt 

skrivande ses här som att uttrycka en skrivdiskurs.  
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5.6.1 Observation 1 

Observationen utgörs av de intryck studenterna gav i samband med den uppsats som skulle skrivas vår-

terminen 2015. En hel del av studenterna uppvisade en påtaglig osäkerhet kring själva 

uppsatsskrivandet, men det handlade till stor del om osäkerhet kring hur dispositionen skulle se ut och 

hur källor skulle refereras till på ett korrekt vis och så vidare. Få uttryckte öppet osäkerhet kring själva 

innehållet i uppsatsen. Studenterna var mer oroliga över hur de skulle hantera den textuella ytan än över 

hur de skulle hantera det textuella djupet. Ämnet för uppsatsen delgavs studenterna en vecka innan 

besöket på Studs.   

5.6.2 Observation 2 

Det som studenterna uppvisade vårterminen 2015, det vill säga stor osäkerhet kring hur disposition och 

struktur i en akademisk text skulle se ut och hur källor och referat skulle återges korrekt, återspeglades 

inte vårterminen 2016. De flesta av studenterna talade nu istället om vad och hur de skulle skriva, och 

hur de skulle hitta relevant information till det ämne de valt (man hade ett antal att välja på i 

hemtentamen). Deras oro gällde inte så mycket den textuella ytan som det textuella djupet.  

Hur stor del föreläsningen hade i studenternas förändrade beteende går givetvis inte att säga, men de 

diskurser som flödade genom handlingssituationen vårterminen 2015 hade resemioterats eller 

transformerats ett flertal gånger, till exempel via den hemtentamen studenterna skrev efter föreläsningen 

vårterminen 2015. I och med den här undersökningens enkätsvar och interaktion med mig (och andra) 

resemioterades diskurserna ytterligare (undersökningen kan sägas vara en del av studenternas 

akademiska diskurscykel). Det verkar inte helt omöjligt att när en sådan resemiotisering av den 

akademiska diskursen sker, så sker också en erfarenhetshöjning som införlivas i studenternas historiska 

kropp.  

Intervjuerna nedan bekräftar den uppfattning jag fick vid observation.         

5.6.3 Akademiskt skrivande  

I enkäten för Grupp 1 ställdes frågan ”Hur har föreläsningen hjälpt dig i ditt akademiska skrivande?”. 

Några svar: 

Inte särskilt mycket med tanke på att jag redan hade gått igenom flera likadana föreläsningar. Kändes mest 
som en återblick/påminnelse. 
 
Det var en bra repetition av saker jag lärt mig tidigare. 

 

Studenterna ovan har båda en historisk kropp av tidigare akademiskt skrivande på högskolenivå. De är 

någorlunda vana akademiska skribenter med erfarenhet från både B- och C-uppsats inbäddad i sin 

historiska kropp. Svaren på frågan är likartade, och en närvarande diskurs som uttrycks är repetition. 

Studenterna antyder att den övergripande diskursen, akademiskt skrivande, har transformerats till 

praktik (Scollon & Scollon 2004:163–164), det vill säga någonting igenkännbart och upprepningsbart. 

Det akademiska skrivandet sker enligt studenterna i det närmaste rutinartat. För studenterna blev 

handlingssituationen en bekräftelse på en uppfattad erfarenhet. 

Jag har hitills [så!] aldrig skrivit en akademisk text utan endast lämnat in essäer som jag fortfarande kan 
tycka är svårt. Jag hoppas att jag ska kunna få vidare hjälp inför min kandidatexamen. 

 

I exemplet ovan relaterar studenten till diskurserna skriva och text. Diskursen skriva problematiseras 

genom att studenten uttrycker en oro inför skrivandet och också en förhoppning om att få vidare hjälp. 

Diskursen text delas av studenten upp i olika praktiker. Att skriva en akademisk text och att skriva en 

essä är för studenten två olika handlingar. Studenten anteciperar (Scollon 2001) också 

handlingssituationen, det vill säga relaterar den till framtida tänkbara händelser, genom att nämna 

kandidatexamen. Studenten har enligt enkäten alls ingen erfarenhet av att skriva akademiskt, och en viss 

insikt i den övergripande diskursen kan via handlingssituationen sägas ha transformerats till en insikt 

om att studenten har ett behov av stöd och hjälp.   
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Studenterna nedan nämner också diskurserna skriva och text, men kopplar dem till struktur eller or-

ganisering:     

Den har hjälpt mig att strukturera min text till en godkänd text. 
 
Jag fick bra tips för hur man ska strukturera sitt arbete och komma igång med skrivandet. 
  
Jag hade varit där en gång och det hjälpte mig få små tips av hur jag kunde organisera mig. Hur jag kunde 
”brainstorma” innan jag började skriva. Osv. 

 

Studenterna i exemplen ovan har skiftande erfarenhet av akademiskt skrivande. En student har gjort ett 

projektarbete på gymnasiet, en annan har skrivit essäer på en högskola och ytterligare en har ett B-

uppsatsskrivande i sin historiska kropp. Studenterna förhåller sig bakåt i tiden, till tidigare texter och de 

problem de har haft med att skriva dem (studenterna uttrycker implicit att texterna eller de själva har 

varit ostrukturerade/oorganiserade). De uttrycker att den övergripande diskursen genom 

handlingssituationen har transformerats från att i deras historiska kropp inbegripa ostruktur till att 

inbegripa struktur/organisering.   

 I följande exempel är struktur också gällande, men framför allt uttrycks den övergripande diskursen 

akademiskt skrivande och vad studenterna förväntas göra inom den diskursen:     

Mest att tänka på hur viktigt det är att formulera sig akademiskt, och att källhänvisa korrekt. 
 
Framförallt med planering kring skrivande, men framförallt framläggande och tydliggörande av hur olika 
akademiska texter ska och förväntas skrivas. Skillnaderna mellan ett PM och en större uppsats exempelvis. 

 

Studenterna i citaten ovan har erfarenhet av akademiskt skrivande från gymnasiet eller en kurs på 

högskolenivå. Den övergripande diskursen har via handlingssituationen transformerats till att inbegripa 

en större insikt om akademisk korrekthet.     

Det avslutande exemplet uttrycker åtminstone tre av de diskurser som har nämnts ovan. Studenten 

inleder med diskursen repetition:  

Jag minns att jag inte tyckte det var så mycket jag inte redan visste som presenterades… 

 

och fortsätter sedan med diskursen akademiskt skrivande:  

…men det var bra att jag när jag kom dit redan hade en idé om vad jag skulle skriva om så jag kunde tillämpa 
alla tips och regler direkt till min egen användning. 

 

för att slutligen uttrycka diskursen struktur/organisering:  

Jag minns att råden om hur man skulle lägga upp sitt arbete var extra användbart.  

 

Studenten ovan har erfarenhet av akademiskt skrivande från gymnasiet. Den övergripande diskursen har 

enligt studenten via handlingssituationen transformerats från idé till konkret handling.   

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots studenternas olika historiska kropp är resemiotiseringen 

eller transformationen av den övergripande diskursen akademiskt skrivande efter handlingssituationen 

ganska homogen. De flesta av studenterna relaterar, oberoende av förutsättningar och förkunskaper, 

akademiskt skrivande till struktur och organisering, det vill säga till textuell yta. Studenternas 

uppfattning verkar vara att föreläsningen har höjt eller aktualiserat deras medvetande om den 

akademiska textens struktur.  
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6 Slutsatser               

En språkverkstads föreläsningar kan onekligen ses som en handlingssituation där studenter, studenternas 

institution och språkverkstaden ansluter med de tre dimensionerna interaktionsordning, historisk kropp 

och situationens diskurser. Det är inte minst intressant att se med vilken komplexitet det sker. Några 

resultat av analysen presenteras här.  

Analysen har visat att interaktionsordningen vid de två föreläsningstillfällena skilde sig mycket åt 

under den tid som var avsatt åt uppgiftslösning. Det kan inte helt enkelt konstateras bero på den spatiala 

och fysiska miljön, men tendensen pekar onekligen i den riktningen. Vidare har analysen visat  att upp-

giften i pappersform genererade högre interaktion studenterna emellan än då uppgiften enbart 

presenterades via bildspel. Hur diskursen presenteras (bildspel/pappersform) kan därmed sägas ha 

betydelse för hur studenterna motiverar sitt handlande. 

 En diskurs som har återkommit ofta är Gy 2011. Den hör till (vissa av) studenternas historiska kropp 

och studenterna förhåller sig till den när de skall verbalisera sitt akademiska skrivande. Studenterna 

härleder också sina förutsättningar och förkunskaper till det gymnasiearbete som ligger inom ramen för 

Gy 2011, och de uttrycker att gymnasiearbetet har varit en god introducering i det akademiska 

skrivandet. De upplever att de behärskar de mål som stipuleras i diskursen. Resultaten visar att 

institutionen och Studs inte delar den uppfattningen. De uttrycker snarare att (en del) studenter har 

bristande förutsättningar och förkunskaper, och att diskursen inte har resemiotiserats till praktik. 

Paradoxalt nog är den diskurs som studenterna härleder sina förutsättningar och förkunskaper till just 

densamma som institutionen och Studs härleder bristande kunskaper och förutsättningar till. 

Realiseringen av diskursen anses otillräcklig. Studenternas förväntningar och institutionens 

förväntningar vad gäller förutsättningar och förkunskaper för att bedriva högskolestudier är därmed inte 

samstämmiga. Språkverkstäder kan där sägas fungera som (och har också den rollen mycket i övrigt) ett 

medierande redskap mellan gymnasiestudier och högskolestudier, mellan studenternas förväntningar 

och högskolans förväntningar.  

Ett annat intressant resultat av undersökningen är att Studs även används som ett medierande redskap 

av institutionen för att diskursen akademiskt program skall medvetandegöras hos studenterna. 

Problematik finns här vad gäller institutionens roll; den institutionella diskursen (akademiskt program) 

kolliderar med uppfattningen att studenterna i vissa fall ser institutionen som en språkskola och inte ett 

akademiskt program. Ett led i det medvetandegörandet är alltså att från institutionens sida använda sig 

av Studs föreläsningar. Den interaktionen är medveten från institutionens sida och de äger också hela 

utrymmet för den handlingen. Diskursen akademiskt program är central (foregrounded) för institutionen 

i handlingssituationen, däremot kan den inte på något vis sägas ingå i Studs föreläsningsdiskurs.   

Till studenternas historiska kropp hör att de har olika förutsättningar och förkunskaper. Det är ett 

förväntat resultat av analysen, mer överraskande är kanske att trots studenternas olika historiska kropp 

är resemiotiseringen eller transformationen av den övergripande diskursen akademiskt skrivande efter 

handlingssituationen ganska homogen. Föreläsningar av den typ som här har observerats verkar ge 

studenterna en grund att stå på, varifrån de både reflekterar bakåt i tiden och anteciperar kommande 

händelser i relation till handlingssituationen. Att samtliga studenter har medvetandegjort den 

akademiska diskursen vid handlingssituationen verkar enligt enkätsvar och intervjuer otvivelaktigt. Hur 

de har medvetandegjort den, eller resemiotiserat den, torde i hög grad bero på den historiska kroppen. 

Dock har vi sett att de flesta av studenterna, oberoende av förutsättningar och förkunskaper, relaterar 

akademiskt skrivande till struktur och organisering.  

Resultaten i den här undersökningen visar också att studenternas uppfattning är att föreläsningen har 

höjt eller aktualiserat deras medvetande om den akademiska textens struktur. Generellt torde därmed 

kunna sägas att en föreläsning på en språkverkstad höjer eller aktualiserar studenternas  medvetande om 

föreläsningens topik. 

Det är en del i den akademiska skriftspråkliga progressionen. 
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7 Diskussion 

Tidigare forskning har poängterat behovet av akademisk skrivträning på mer systematisk nivå (till ex-

empel Blückert 2010; Norberg Brorsson & Ekberg 2012), och den här undersökningen indikerar också 

att ett sådant behov finns. Breddrekryteringen i början av 2000-talet skapade större möjligheter för fler 

att kunna bedriva högskolestudier, och i intervjuerna med företrädare för institutionen och Studs 

framkommer det, i likhet med de undersökningar som till exempel Ask (2005) och Einarsson (2005) har 

gjort, att diskrepansen mellan gymnasiestudier och högskolestudier för en del studenter är alltför stor. 

Studs fyller där en viktig funktion som medierande redskap mellan de två studienivåerna, men mer 

allmänt kan också frågan vad gäller ansvarsbörda lyftas.   

I den här undersökningen saknas tyvärr en mer fullödig studie bakåt i tiden. Det hade varit intressant 

att djupare spåra interaktionen mellan universitet, gymnasium och studenter. Vad för roll har Gy 2011 

vad gäller skolor med olika social stratifikation? Är vissa gymnasier bättre på att förbereda eleverna, 

och i så fall, varför? Är val av gymnasieutbildning av betydande art för det förberedande arbetet? Är 

bostadsort ett skäl till bättre förberedda elever? Detta kan vara frågeställningar relevanta att undersöka 

i framtida forskning kring språkverkstäder. Studenternas möjlighet till förutsättningar och förkunskaper 

är att se som en rättvisefråga.  

Av de tre analytiska dimensionerna interaktionsordning, historisk kropp och situationens diskurser 

har i den här undersökningen kanske framför allt interaktionsordning visat sig ha en viss roll vad gäller 

studenternas uppfattning av handlingssituationen. De enkla motiv- och maktanalyser som har 

genomförts i undersökningen vad gäller interaktionsordning har visat en tendens till att makten över 

handlingssituationen har betydelse för hur studenterna motiverar sitt handlande. Vi har också sett hur 

delaktighet och innehavaren av rollen som social aktör kan ha en inverkan på hur diskurser resemioteras 

eller transformeras i en handlingssituation. Det vidgade analytiska rums- och tidsperspektiv som MDA 

möjliggör innebär att interaktionsordningen kan undersökas och beskrivas i olika vidgade 

rumsperspektiv samt i tidslinjer både framåt och bakåt i tiden. Till exempel Linell (2011) har visat hur 

interaktion i hög grad kan påverkas av orsaker utanför själva samtalet, vilket i den här undersökningen 

skulle motsvara handlingssituationen, och det har här visat sig att just interaktionen mellan institution, 

studenter och Studs vid olika tillfällen på tidsskalan påverkar deltagarnas uppfattning inför, under och 

efter handlingssituationen.  

Den historiska kroppen är intressant i det att den spårar deltagarnas erfarenheter och uppfattningar, 

och också kan visa vilken roll erfarenheterna och uppfattningarna har för hur diskurser i 

handlingssituationen relevantgörs av deltagarna. Här har vi exempelvis sett hur studenternas historiska 

kropp har haft inverkan på uppfattningen om utfallet av Studs föreläsning, i form av uttryck som 

”repetition” eller ”jag vet inte vad akademiskt skrivande innebär”.    

Situationens diskurser och analysmetoden diskurscykel möjliggör en undersökning av sambandet 

mellan diskurs och handling. Här har vi spårat Studs lärandediskurs i handlingssituationen bakåt i tiden 

till den diskurs som institutionen har att förhålla sig till vad gäller lärandemål, en diskurs reglerad av 

högskoleförordningen och högskolelagen. Vi har också spårat studenternas resemiotisering eller 

transformation av den diskursen i handlingssituationen och framåt.  

Även om det inte har varit något uttalat syfte, utan snarare en förhoppning, så har jag ändå med MDA 

som teoretisk modell haft en vilja att försöka se om det går att arbeta fram en modell som är möjlig att 

applicera på andra, liknande situationer. En handlingssituation i arbetslivet som kan påminna om de 

föreläsningar som har undersökts i den här undersökningen kan vara en kurs på ett eller några få tillfällen 

på en arbetsplats eller dylikt. Sådana kurser syftar ofta till att ge deltagarna möjlighet till 

kompetensutveckling och så vidare, ofta är de också tänkta att bidra till verksamhetens utveckling. De 

kan också, som i fall med kurser i till exempel klarspråksarbete, tjäna till att demokratisera och förenkla 

samtalet mellan exempelvis medborgare och myndigheter. Utfallet av en klarspråkskurs kan därmed inte 

anses vara helt oviktigt. Genom MDA och de analytiska metoder som finns inom MDA, kan man 

undersöka både förutsättningar till och utfall av kurstillfället, och även spåra orsaker därtill. Det går 

naturligtvis inte att tillämpa den här undersökningen som den föreligger, men genom att använda sig av 
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undersökningens metodik och analysens dimensioner och analysmetoder kan möjligen en djupare för-

ståelse nås för de olika aspekter som en kurssituation innebär.  

   Den etnografiska ansatsen och det att vara en del av den sociala handling som undersöks är enligt 

Scollon & Scollon (2004:178) en viktig förutsättning för att kunna skapa förändring i den 

handlingssituation eller det praktiknexus som undersöks. I och med den här undersökningen har både 

studenter, institutionen och Studs resemiotiserat och transformerat sina tankar och uppfattningar om 

handlingssituationen i nya diskurser genom att till exempel skriva ner dem i en enkät och att tala om 

dem i en intervju. En undersökning är inom MDA att se som en handlingssituation i sig. Med det sagt 

så hoppas jag därmed att den här undersökningen, liksom Studs föreläsningar, har bidragit till 

studenternas akademiska skriftspråkliga progression.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät, Grupp 1 

Enkät 

Språkverkstaden har föreläsningar och seminarier i akademiskt skrivande för studenter vid Stockholms 

universitet. Den här enkäten har tagits fram för att undersöka dels hur studenterna förhåller sig till 

Språkverkstaden, dels för att undersöka hur studenterna förhåller sig till akademiskt skrivande.  

Du har som student vid en av dessa föreläsningar nu möjlighet att svara på frågorna i följande enkät. 

Svaren på frågorna behandlas givetvis anonymt.  

Studien genomförs av Nicklas Junker, student på Språkkonsultprogrammet, Institutionen för svenska 

och flerspråkighet, som en del av en kandidatuppsats. 

      

1. Vad minns du bäst från Språkverkstadens föreläsning? 

 

 

  

2. Vad var din tidigare erfarenhet av eget akademiskt skrivande? 

 

 

  

3. Hur har föreläsningen hjälpt dig i ditt akademiska skrivande?  

 

 

      

4. Vad hade du, med den erfarenhet du har nu, önskat att få veta mer om? 

 

 

 

5. Har du besökt Språkverkstaden någon mer gång?   

 

                         

6. Om ja: i vilket syfte? Om nej: varför inte?  

 

 

Fyll gärna i ålder och kön, det är dock helt frivilligt.  

             Ålder:                                 Kön:  
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Bilaga 2: Enkät, Grupp 2 
Enkät   

Språkverkstaden har föreläsningar och seminarier i akademiskt skrivande för studenter vid Stockholms 

universitet. Den här enkäten har tagits fram för att undersöka dels hur studenterna förhåller sig till 

Språkverkstaden, dels för att undersöka hur studenterna förhåller sig till akademiskt skrivande.    

Du har som student vid en av dessa föreläsningar nu möjlighet att svara på frågorna i följande enkät. 

Svaren på frågorna behandlas givetvis anonymt.    

Studien genomförs av Nicklas Junker, student på Språkkonsultprogrammet, Institutionen för svenska 

och flerspråkighet, som en del av en kandidatuppsats. 
     

1. Har du besökt Språkverkstaden förut?  

 

  
 2. Vad är din tidigare erfarenhet av eget akademiskt skrivande?   

  
  
  
3. Vad tror du att du kommer att ha mest nytta av från föreläsningen?  

  
  
   

4. Vad hade du önskat att få veta mer om?   

  
  
  
5. Är det troligt att du kommer att besöka Språkverkstaden någon mer gång? 

  

   

6. Om ja: i vilket syfte? Om nej: varför inte?   

  
  
   

Fyll gärna i ålder och kön, det är dock helt frivilligt.   

          Ålder:                                   Kön:   

   

Jag söker även studenter till en kort intervju om Språkverkstaden. Får jag intervjua dig? Skriv ner din 

mejladress så hör jag av mig.   
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Bilaga 3: Intervjufrågor, Grupp 1 

Intervjufrågor  

  
–Vad innebär akademiskt skrivande för dig?  
 

–Hade du skrivit akademiskt innan föreläsningen på Språkverkstaden?   
 

–Om ja, hur gjorde du för att tillägna dig ett akademiskt sätt att skriva? Vad tyckte du var relevant 

under föreläsningen?   
 

–Om nej, hur har du gjort för att tillägna dig ett akademiskt skrivande?  
 

–Har du något minne av enskilda ämnen från Språkverkstadens föreläsning?  
 

–Tänkte du på de råd som Språkverkstaden gav när du skrev tentamen i XXX?  
 

–Tänker du på de råden nu när du skriver tentamen i XXX?  
 

–Om ja, vilka råd specifikt?  
 

–Om nej, varför inte?  

  

–Om du skulle berätta om föreläsningen, vad skulle du säga då?  
 

–Om du fick bestämma, vad skulle du framför allt ha velat att Språkverkstaden tog upp på  

föreläsningen?   
 

–Vad säger du om jag säger stil, koncentration, saklighet, anpassning, den röda tråden och referenser?  
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Bilaga 4: Intervjufrågor, institutionen 

Intervjufrågor  

  
–Berätta kort vad din roll på institutionen är. 
 

–Du brukar skicka ut uppmuntrande mejl till studenterna för att påminna om Språkverkstadens 

verksamhet. Varför då?  
 

–Finns det ett problem på institutionen vad gäller studenternas akademiska skrivande? 

   

–Hur ser det problemet ut?  
 

–Studenterna har skiftande vana vad gäller akademiskt skrivande. Är den obligatoriska 

schemaläggningen för besök på Språkverkstaden ett försök att jämna ut förutsättningarna för 

studenterna?  
 

–Vad är den stora skillnaden mellan akademiskt skrivvana studenter och de med mindre vana? 

  

–Märker ni, konkret, några skillnader före besöket och efter besöket på Språkverkstaden? 

  

–Hur yttrar sig de skillnaderna?  
 

–Om du fick önska, vad skulle du vilja att Språkverkstaden framför allt tog upp på föreläsningen? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor, Studs 
Intervjufrågor  
 

–Vad är er roll inom universitetet?  
 

–Vad är er vision, era mål?  
 

–Hur gör ni för att nå dem?  
 

–Vem eller vilka sätter era ramar? Har ni en tydlig agenda uppifrån?  
 

–Hur ser du på de olika institutionernas inställning till Språkverkstaden? 

  

–Agerar ni aktivt för att få institutionerna att anmäla fler studenter till era föreläsningar?  
 

–Hur många föreläsningar genomförs under ett år? Hur många studenter på ett år?  
 

–Förkunskaperna varierar hos studenterna på era föreläsningar. Hur resonerar ni kring det?  
 

–Vad ser du helst att studenterna får med sig från föreläsningen?  
 

–Vilka/vilket råd anser du vara viktigast att studenterna tar till sig?  
 

–Vad tror du att studenterna får med sig, både på lång och på kort sikt?  
 

–Hur bör en föreläsning följas upp?   
 

–De som återvänder till Språkverkstaden efter en föreläsning, skulle du säga att de är högpresterande 

eller annat?  
 

–Vad är fördelen med föreläsningar av den här typen? Nackdelar?  
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