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Alla studenter får under sin utbildningstid skriva olika typer av akademiska 
texter. Skrivandet är en process där många olika faktorer, såväl personliga 
som organisatoriska, påverkar det slutgiltiga resultatet. Även om studenter 
utformar texter på olika sätt finns det generella drag som återkommer i flera 
studenttexter oavsett ämnesinnehåll. 

Lärare på Högskolan Kristianstad med erfarenhet av studenters skrivande från 
undervisning, handledning och verksamheten i Lärverkstäder ger i denna bok 
råd om hur lärare kan utveckla studenters skrivande i svenska och engelska 
texter. Råden omfattar områden som är gäller för hela skrivprocessen – från 
själva uppgiftsformuleringen och skrivstarten, via respons i olika skeden och 
på olika sätt, till praktiska råd om hur och vad man som lärare kan och bör 
kommentera i en studenttext.

Boken är i första hand skriven för lärare på högskolor och universitet som ett 
verktyg i deras arbete med studenters skrivutveckling, men kan även läsas av 
studenter som själva vill utveckla sitt skrivande.
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Förord

LärandeResursCentrum (LRC) på Högskolan Kristianstad som är högskolans gemensamma 
resurs för högskolepedagogik och studentstöd har bland annat till uppgift att på olika sätt 
stimulera och utveckla studenters skrivande. Skrivhandboken – en praktisk, pragmatisk handbok för 
lärare på högskolor och universitet är en del i detta arbete. Boken är i första hand skriven för lärare på 
Högskolan Kristianstad med syftet att underlätta för dem att tidigt uppmärksamma studenters 
skrivande i olika utbildningar.  Det är LRC som har tilldelat tid för arbetet med boken och som 
står för tryckningen.
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Inledning

Lärare på högskolor och universitet ställs dagligen inför utmaningen att utveckla studenters 
skrivande. Vid sidan om sitt huvuduppdrag som undervisande personal – att skapa möjligheter 
för lärande inom ett givet ämnesområde och att öka studenters förståelse, kunskap, insikt och 
självreflektion – ställs de inför frågor som rör själva det språkliga uttryck som studenterna 
förväntas använda för att förmedla sina nyvunna insikter och kunskaper. I de lärsituationer som 
uppstår framkommer ofta en osäkerhet hos studenterna inför valet av skrivstrategier, en osäkerhet 
som ibland också delas av läraren. 
 Denna bok har som målsättning att ge medel och redskap för lärare vid högskolor 
och universitet att dels förstå och bättre kunna hantera de skrivsituationer som de möter och 
själva iscensätter under den dagliga pedagogiska praktiken, dels på egen hand kunna utveckla och 
förbättra studenternas vetenskapliga skrivande. 
 En alldeles särskild problematik möter lärare vars studenter förväntas skriva sina alster 
på engelska. För de allra flesta skribenter, studenter såväl som lärare, vid svenska högskolor och 
universitet är detta ett välbekant men likväl främmande språk som ställer skribenten inför andra 
utmaningar än vad svenskan gör. Det samma gäller de skribenter som har ett annat modersmål 
än svenska. De förväntas inte bara lära sig behärska de vetenskapliga genrerna utan också kunna 
uttrycka sig klart och otvetydigt precis som de studenter som har svenska som modersmål. Inom 
dessa grupper av studenter finns dessutom skribenter som har mer allvarliga problem med läsandet 
och skrivandet, så kallade läs- och skrivsvårigheter.
 I denna bok kommer vi att ta upp hur man som lärare kan hantera skrivandet under olika 
delar av skrivprocessen och för olika studentgrupper. Det är dock viktigt att inskärpa att vår bok 
är en praktisk, pragmatisk handbok, avsedd som ett verktyg och en hjälp för lärare i deras dagliga 
gärning. Boken är inte en vetenskaplig rapport. Kring andraspråk, läs- och skrivsvårigheter och 
skrivande överhuvudtaget finns en mängd olika, ibland konkurrerande teorier och vetenskapliga 
hypoteser, som vi inte kommer att diskutera i denna bok. Innehållet i boken utgår från 
författarnas egna erfarenheter av undervisning i och om skrivande för studenter på högskole- och 
universitetsnivå. Kapitel 3 och 4 är omarbetade och förkortade versioner av tidigare publicerade 
artiklar i tidskriften Pedagogisk debatt, nummer 1/2012, som ges ut vid Högskolan Kristianstad.

Vetenskapligt skrivande i allmänhet

I mångt och mycket är förmågan att hantera det vetenskapliga skrivandet en socialisation in i en 
akademisk kontext. Från gymnasieskolan bär studenterna med sig grunderna för hur man till 
exempel skriver en utredande uppsats, men de måste under sin tid vid högskolor och universitet 
ytterligare finslipa sin skrivteknik och förkovra sig i nya genrer – artiklar, referat, resuméer, essäer, 
laborationsrapporter, hemtentamina och uppsatser. 
 De texter som skrivs vid högskolor och universitet är i hög grad präglade av de olika 
ämnesområdenas traditioner och de skilda vetenskapliga metoder och teorier som styr dem. 
Oavsett ämnesområde finns det gemensamma dilemman som studenter kan möta när de för 
första gången får i uppdrag att till exempel skriva ett paper eller en reflekterande sammanfattning. 
Svårigheterna kan bero på olika saker, men denna bok kommer att koncentrera sig på sådana 
svårigheter som det är möjligt för den enskilda läraren att på egen hand uppmärksamma och hjälpa 
studenterna att förbättra. 
 Vi väljer att inte i någon högre grad definiera vad vetenskapligt eller akademiskt 
skrivande är, utan vill i stället med hjälp av olika praktiska exempel från olika ämnesområden 
peka på allmänna och övergripande faktorer i studenters skrivande. En utgångspunkt är dock 
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att studenternas sätt att skriva ska präglas av saklighet, klarhet och tydlighet samt något som, i 
brist på en bättre term, kan kallas objektivitet. Språket i en vetenskaplig text måste givetvis också 
vara grammatiskt korrekt. Det vetenskapliga skrivandet är – oavsett genre – i första hand en 
förmedling av sakförhållanden och inte ett personligt ställningstagande eller en opinionsyttring. 
Detta är vår pragmatiska definition av denna särskilda typ av skrivande.

Bokens disposition

Boken är indelad i två delar som var och en innehåller ett antal kapitel med generella resonemang 
och praktiska exempel. I anslutning till varje kapitel presenteras förslag på litteratur inom området 
för den som vill fördjupa sig i ämnet.
 Alla exempel är hämtade från autentiska studenttexter, men vi har vid vissa tillfällen 
ändrat på ordvalet för att undvika att studenterna ska kunna identifieras. Vi har även renodlat vissa 
exempel för att underlätta diskussionen när vi vill fokusera på en viss struktur. Ibland innehåller 
nämligen ett exempel flera olika intressanta strukturer. Konstruktioner som inte är grammatiskt 
korrekta markeras med en asterisk, *.
 Den första delen av boken, Skrivutvecklande arbetssätt, innehåller exempel på hur man 
som lärare själv kan utforma övningar för att få igång studenternas skrivprocess, hur kamratrespons 
kan utformas och vilket syfte den kan ha. Vi visar hur en lärare kan utveckla det vetenskapliga 
skrivandet med handfasta och lätthanterliga medel, oavsett studenternas ämnesområde, studienivå 
eller språkliga bakgrund. Vi beskriver hur man som lärare kan påverka studenters skrivande genom 
att utforma tydligare skrivuppgifter och ge respons på studenternas texter. Respons kan ges på 
hela texter eller på enskilda delar av en text och den kan ges både muntligt och skriftligt. Respons 
kan ges under olika stadier i skrivprocessen, men den respons som ges på ett första utkast av en 
text ser helt annorlunda ut än den som ges på en text som närmar sig sitt slutstadium.  Beroende 
på hur responsen ges och vilket syfte den har krävs det olika förhållningssätt från lärarens sida. Vi 
presenterar även några responsmodeller som är avsedda för studenterna själva. Studentrespons är 
nämligen ett bra sätt att få studenter att utvecklas som skribenter i samspel med varandra och att 
göra det nödvändigt för dem att reflektera över det egna skrivandet. Dessutom är det i många fall 
en tidsbesparande metod för läraren.
 Den andra delen, Identifiering och exempel, handlar om hur läraren själv kan identifiera 
och förhålla sig till språkliga konstruktioner och uttryckssätt som inte överensstämmer med ett 
önskat vetenskapligt framställningssätt. Det rör sig alltså inte i första hand om det kunskapsmässiga 
innehållet i en text, utan hur man lär sig känna igen, förstå och förklara varför skribenten skriver 
som hon eller han gör. Särskilda avsnitt kommer att visa på vanligt förekommande drag hos 
skribenter som har svenska som modersmål, skribenter som har ett annat modersmål än svenska 
och skribenter som skriver på engelska. Kortfattat presenteras också några fall där skrivavvikelserna 
tyder på att skribenten har någon form av skrivsvårighet som kräver hjälp av en expert.

Läsanvisning

Varje kapitel är skrivet som ett fristående avsnitt. En del kapitel hör närmare samman än andra 
men vår tanke är inte att boken ska läsas i en rak följd från kapitel 1 till kapitel 11. Tanken är att 
läsarna ska kunna välja olika kapitel när innehållet är aktuellt för just deras verksamhet. Olika 
kapitel kan även läsas som förberedelser inför nya kurser eller som underlag för att få mer kunskap 
om skrivandets olika områden.
 Texterna följer gemensamma grundläggande regler för utformning men vi har låtit stilen 
i olika kapitel präglas av författarnas bakgrund, ämnet och innehållet för att visa att formella texter 
kan utformas olika och ändå vara sakliga, klara och tydliga.
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Kapitel 1

Att komma igång med skrivandet

Therése Granwald

Inledning

Hur kan du som lärare hjälpa dina studenter att komma igång med skrivandet? Hur kan du som 
lärare bistå dina studenter under skrivprocessen? Vad är egentligen skrivkramp och hur kan man 
lösa den? Nyckeln till att komma igång med skrivandet, att underhålla det och att få ett gott 
resultat i slutändan ligger i att se skrivandet som en process.

Tanke- och presentationsskrivande

Under en högskole- eller universitetsutbildning är det viktigt att studenterna tränar sig i såväl 
tankeskrivande som presentationsskrivande. För att kunna prestera goda presentationstexter, 
såsom uppsatser, rapporter, essäer, behöver studenterna strategier för hur man skriver tanketexter, 
såsom utkast, anteckningar och arbetsdagböcker. Nedan (figur 1) presenteras skillnaderna mellan 
tanke- och presentationsskrivande:

Figur 1: Tanke- och presentationsskrivande
TANKESKRIVANDE PRESENTATIONSSKRIVANDE

SYFTE ”Tänka med pennan”
Få idéer
Utforska, testa
Utveckla idéer
Klargöra vaga tankar
Förklara för sig själv

Kommunicera
Presentera
Framställa
Förklara för andra

KARAKTERISTISKA
DRAG

Kreativt tänkande
Texten orienterad mot skribenten
Processen viktigast

Kritiskt-analytiskt tänkande
Mottagarmedvetenhet
Texten orienterad mot läsaren
Produkten viktigast

MOTTAGARE
Skribenten själv
Studiekamrater i skrivargruppen
Läraren som samtalspartner

Utomstående
”Offentligheten”
Lärare som bedömare 
och examinator

SPRÅK
Personligt språk
Expressivt
Ingen tonvikt på det formella

Formellt språk (anpassat till 
diskursgemenskapen)
Korrekt språkbruk

GENRER Tanketext, anteckningar, logg, 
fackdagbok, utkast

Ämnesuppsats, rapport, artikel, 
examensuppsats osv.

Efter Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel (2002, s. 40).
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Alltför ofta balanserar studenterna bara på ett ben, det vill säga de går direkt in i 
presentationsskrivande utan att ha lagt grunderna för texten i en tanketext. Det för med sig att 
resultatet blir en mer eller mindre väl maskerad tanketext som ”låtsas vara” en presentationstext. 
Detta visar sig genom att resonemang eller tankegångar är otydliga, att en röd tråd saknas, att 
studenten har valt ord som han eller hon själv kanske inte förstår, att texten är rik på slarvfel eller 
att texten har en alltför talspråklig stilnivå.
 Istället för att säga ”så här får man inte skriva när man skriver akademiska texter” kan 
det vara viktigt att skapa en ventil för det personliga och kreativa språket genom att uppmuntra 
och utmana studenterna att skriva tanketexter tidigt i skrivprocessen. Tidig lärarrespons hjälper 
studenten att se sin egen texts starka och svaga sidor och skapar en möjlighet för texten att 
utvecklas och växa. Tänk på att även utkast förtjänar respons.

Skrivprocessen

Detta är en översikt över hur den optimala skrivprocessen kan se ut. Arbetssättet kräver god 
framförhållning och tidsplanering, men kan anpassas utifrån uppgiften. Ju mer omfattande text 
studenten ska skriva desto viktigare är det att han eller hon medvetet följer de olika stegen i 
skrivprocessen. Enkelt kan man dela upp skrivprocessen i tre stadier: förstadiet, skrivstadiet och 
efterstadiet. Nedan följer en presentation av innehållet i dessa steg.

1. Förstadiet

Under förstadiet uppmuntrar läraren studenten att ställa sig själv följande frågor:

• Vad ska jag göra? Har jag förstått de instruktioner jag har fått? Hur har jag tolkat 
instruktionerna?

• Vilket syfte har uppgiften? Vilket är själva textens syfte och vilket är mitt eget syfte; det vill 
säga vad kan och vill jag lära mig av detta? Vilket mål har denna uppgift? Varför skriver jag?

• Vad behöver jag veta och kunna för att genomföra denna uppgift? Hur ska jag gå tillväga för 
att samla material, ta del av materialet och göra ett bra urval? Vilka strategier har jag för hur 
insamling och urval ska ske?

• Hur ska jag göra? Vilken metod ska jag använda och hur passar det just mig att arbeta? Skriver 
jag bäst i en tyst miljö eller i en livlig? Hur lång tid kan jag koncentrera mig på att skriva? Hur 
stimulerar jag på bästa sätt min skrivlust? Uttrycker jag mig lättast i tal eller skrift? Hur ska jag 
disponera min tid fram till den slutgiltiga inlämningen? Hur kan jag få hjälp av andra? Vem 
kan jag få respons av?

Utifrån sina svar på och reflektioner kring frågorna, som i stort handlar om att fastställa faktorerna 
språksituationen (se kapitel 7), skriver studenten tanketexter där han eller hon reflekterar över sin 
tidiga skrivprocess. Detta hjälper studenten att redan från början komma igång med skrivandet.
 Under förstadiet uppmuntrar också läraren studenten att skriva ett första utkast till den 
blivande presentationstexten. Detta första utkast ska studenten skriva ”med egna ord”, det vill 
säga med ett språk som ligger nära studentens eget. Det första utkastet skriver studenten till sig 
själv utan att tänka i termer av bra eller dåligt.
 Under förstadiet är läraren en samtalspartner och ett bollplank. Även under förstadiet är 
det viktigt med lärarens respons.
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2) Skrivstadiet

Under skrivstadiet uppmuntrar läraren studenten att ställa sig själv följande frågor:

• Hur omvandlar jag texten från utkast till färdig text? 
• Hur får jag texten att vända sig utåt mot en läsare? Hur formulerar jag mig så att mottagaren 

förstår min text? Hur gör jag texten läsvärd? Hur formulerar jag mig så att texten kan tas på 
allvar i sitt tänkta sammanhang?

• Hur ser det akademiska språket ut? Hur lär jag mig att behärska det? Vilka skillnader och 
likheter finns det mellan mitt privata språk och det akademiska språket?

Under skrivstadiet arbetar studenten med att formulera, bearbeta och omformulera sin text. 
Texten omvandlas från ett första utkast till en genomarbetad version. Studenternas skrivande 
gynnas av att de har en god arbetsplan att följa och att de får respons på sina olika utkast av såväl 
medstudenter som lärare. Det är bra om läraren kan schemalägga ett eller ett par möten i mindre 
grupper där studenterna har möjlighet att gå igenom och stämma av sina texter.

3) Efterstadiet

Under efterstadiet uppmuntrar läraren studenten att göra följande:

• Skriv ut texten. Du läser mer noggrant från papper än på skärm!
• Läs högt, så hör du dina egna misstag och upprepningar och du hör när det behövs 

kommatecken och när ett ord inte passar in i stilen.
• Be om respons. Ge ditt slutgiltiga utkast till någon annan; andra ser saker vi själva är blinda 

för i våra texter. Precisera gärna vad du vill att personen ska granska närmare.
• Omarbeta och putsa på texten utifrån responsen och dina egna förändringsförslag.
• Lämna in din text.

Under efterstadiet görs den sista finputsningen av texten. Fokus flyttas från process till färdig 
produkt. Läraren går från att vara samtalspartner och bollplank till att bli bedömare och, i 
utbildningssammanhang, examinator.
 Nyckeln till att skapa en bra text ligger i att inte spara skrivandet till sist, utan att redan 
dag ett börja skriva, föra anteckningar om varför man har valt ett visst material, om vilka tankar 
man har haft kring olika metoder och hur man har ringat in sitt syfte. Det är viktigt att studenten 
från början skriver tanketexter, det vill säga texter som vänder sig inåt mot studenten själv. Det är 
inte viktigt att det blir perfekt från början! Studenten ska inte sitta och vänta på att inspirationen 
ska komma flygande eller klura i oändlighet på den perfekta meningen. Detta leder endast till så 
kallad skrivkramp. Skrivkramp kan undvikas genom att studenten till en början får skriva på ett 
sätt som känns naturligt från honom eller henne själv och senare omarbeta stilen i texten till en 
mer formell stil under skrivstadiet. 
 Läraren kan hjälpa studenten att planera sitt arbete och utforma en arbetsplan utifrån 
skrivprocessen. Det är också bra om läraren betonar hur viktigt det är att ha tid för efterarbetet 
när man skriver, exempelvis genom att studenten sätter upp en egen sluttid före den slutgiltiga 
inlämningen – ju mer omfattande texten ska vara desto längre behöver denna tid vara. För 
uppsatser kan en vecka vara lagom. Denna extra tid ger studenten möjlighet till ytterligare 
revidering, respons och eftertanke.
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Läs- och skrivstrategier

För att underlätta skrivandet i alla stadier är det bra om studenterna använder sig av såväl goda 
lässtrategier som goda skrivstrategier. Mycket av det skrivande som sker under högskole- och 
universitetsutbildningar bygger på att studenterna på något sätt ska förmedla olika slags 
bakgrundsinformation som de har läst. Det finns tydliga känneteken för goda respektive mindre 
goda läs- och skrivstrategier. Om studenterna tidigt lär sig skilja mellan dessa och får möjlighet 
att förändra sina egna strategier ökar möjligheterna för dem att lättare hantera utbildningens 
förväntningar på deras läs- och skrivkompetens.

Goda lässtrategier
Studenten
• läser för att förstå
• läser baksidestext, förord och inledning, innehållsförteckning
• läser rubriker, underrubriker, sammanfattningar
• tar itu med det som inte är begripligt genom att anlita uppslagsverk, kamrater, läraren m.fl.
• försöker tolka och analysera vad författaren vill ha sagt
• antecknar alltid, skriver ”text och egna tankar”, gör tankekartor, upprättar listor med 

begreppsförklaringar, gör översikter
• skapar ett eget rikt material att utgå ifrån när det är dags att repetera

Mindre goda lässtrategier
Studenten
• läser för att kunna återge texten
• börjar på sidan 1
• uppfattar allt som lika viktigt
• har som anteckningsstrategi att skriva av litteraturen ordagrant
• hinner ofta inte repetera

Goda skrivstrategier
Studenten
• antecknar både det som skrivs och sägs
• antecknar egna frågor och funderingar som dyker upp
• söker stöd i kamraters anteckningar eller ber läraren om hjälp
• noterar datum, ämne, sidnummer vid litteraturgenomgång
• lägger upp en plan för skrivprocessen från början
• börjar tidigt skriva ett första utkast till texten med egna ord
• omarbetar utkast och anpassar texten utifrån skrivsituationen
• har tid kvar i slutet av skrivprocessen för bearbetning och revidering av den egna texten

Mindre goda skrivstrategier
Studenten
• antecknar enbart det som presenteras och antecknar ordagrant 
• antecknar sällan egna frågor
• kompletterar sällan anteckningar med hjälp av kamrater
• tänker, läser och samlar material men skriver inget under denna process
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• sparar skrivandet till sist 
• tänker att texten måste vara perfekt från början, vågar inte visa sina första utkast för någon
• har för lite tid kvar före den slutgiltiga inlämningen för att hinna gå igenom sin egen text och 

lämnar därför in texten i ett ofärdigt skick

Sammanfattning

Studenters skrivande gynnas av att det från början finns en god planering för hela skrivprocessen. 
Detta gäller såväl kortare skrivuppgifter som längre. Under sin utbildning behöver studenterna lära 
sig att skriva såväl tanke- som presentationstexter samt att arbeta i enlighet med skrivprocessen. 
Läraren behöver uppmuntra studenterna att finna goda strategier för såväl skrivande som läsning 
samt underhålla studenternas skrivprocess, bland annat genom att finnas med som samtalspartner 
och bollplank.

Referenser och vidare läsning

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug (2002). Skriva för att lära. 
Lund: Studentlitteratur.

Løkensgard Hoel, Torlaug (2010). Skriva på universitet och högskolor – en bok för lärare 
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Kapitel 2

Academic Writing as a Process
Jane Mattisson

Introduction

In a world where students are expected to write in English, it is important to master the conventions 
of  academic writing in English. This is a process that is best facilitated by a communicative 
method that accommodates interaction on two levels: teacher/student and student/student 
(Björk & Räisänen 2003). The responsibility for the final product is ultimately the student’s alone; 
it is, however, the teacher’s task to ensure that the production process proceeds as smoothly and 
efficiently as possible (Watson 1987). As teachers, we must provide students with the knowledge 
and skills necessary to make wise decisions that lead not only to the achievement of  a high grade 
but facilitate the adaptation of  knowledge to new situations and demands.

The special content/structure and language  
of academic texts

The standard structure of  essays, papers and reports, IMRAD (Introduction, Method, Results and 
Discussion) is a formula not only for writing up but also making the scientific enterprise appear 
logical (Hartley 2008). The language of  a scientific article is designed to give the appearance of  
precision and objectivity. It is also the language of  rhetoric and persuasion. As part of  the writing 
programme, it is important to learn to avoid strategies that are misleading, such as jargon, so-
called “straw-men arguments”, omissions, overstatements and distortions (Woods 1999). Process 
writing enables writers to experiment with different strategies and test their objectivity while at the 
same time preserving the persuasive power of  the text.
 Academic writing constitutes a hierarchy of  overlapping processes or levels. At the 
bottom level, students put pen to paper or their fingers to the keyboard. The second stage 
incorporates the thinking that enables the text to be written and revised. At the third stage, one 
must consider the social context of  the paper, including its target group, purpose, and suitability 
for publication (Hedge 1993). At the bottom, keyboarding stage, it is useful for students to keep 
track of  the changes they make and versions they produce. Earlier versions may not only contain 
important information but also mistakes and problems from which the student can learn. At the 
second, writing and thinking level, students should be encouraged to make notes on what they 
are writing and thinking about during the writing process (Cotton & Gresty 2006). In this way, 
they become conscious of  the reasons for and nature of  the decisions they make and can trace 
progression in their thinking and writing. Such notes are also helpful when discussing with their 
peer(s).
 The social aspects of  academic writing, the third stage, include the purpose of  writing 
and can be divided into those that  encourage (the desire, for example, to create new knowledge 
or gain approval), and those that impair progress, such as problems in getting started, revising 
the text, finding one’s voice and feeling inadequate. Murray and Moore (2006) argue that factors 
that facilitate and inhibit writing are strongly influenced by environmental issues such as the time 
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available to write. By dividing the writing task into identifiable stages and specifying deadlines 
for these, students are given sub-goals, their work is marked at regular intervals throughout the 
writing process, and feedback is obtained from both the teacher and peers. In this way, students 
are better able to control the environmental factors that influence their work. At the same time, 
they receive intrinsic rewards such as personal satisfaction because they see that they are making 
progress. In addition, they receive extrinsic rewards as the teacher and peer(s) are able to point to 
important steps forward in the research and writing processes. 
 The IMRAD model is particularly helpful for non-native speakers of  English as it 
provides a structure. It does not, however, alleviate the special problems of  writing in a foreign 
language. While students are aided by automated grammar and style checkers, a good knowledge 
of  grammar is necessary to judge the validity of  many of  the automated suggestions. The 
boilerplate described in chapter 9 of  the present volume is an invaluable aid, which also works 
when the process writing method is adopted. Ideally, students writing at higher levels in English 
should have access to a native speaker, who is more aware of  the subtleties and nuances that may 
not be noticed by non-native speakers. Such help can be given electronically, via e-mail and the 
Internet, and is easily incorporated into process writing.

Process writing and peer reviewing

Process writing has been defined as a series of  “writing activities which move learners from 
the generation of  ideas and the collection of  data through to the ‘publication’ of  a finished 
text” (Tribble 1996, p. 37). It incorporates such pre-writing activities as reading, brainstorming 
(Rao, 2007) and mind mapping (Eppler 2006), using a range of  sources, planning the writing in 
accordance with the model required (IMRAD, for example), and drafting and revising (Goldstein 
& Carr 1996). In the model proposed here, students are given set tasks corresponding to the 
different stages and elements of  the text, including thesis statement, introduction and method. 
These are among the most important so-called “threshold concepts” that students must master; 
they are explained and discussed in more detail in the final section of  the present chapter. Progress 
is monitored throughout both by the teacher and peer(s). The deadlines given for each stage 
ensure that the text is completed on time. 
 It should be noted that while the writing process may appear to be neat and chronological, 
it is highly dynamic as the writer moves between writing and revision in accordance with the new 
directions of  his or her thinking process and in response to feedback from both the teacher and 
peer(s). Process writing is acknowledged to be one of  the most effective writing instructions 
available not only because it enables students to achieve the best results possible given the 
student’s ability and situation but because it provides a useful knowledge base for future writing 
tasks (Björk, Bräuer, Reinecker, & Stray Jörgensen 2003; Gillespie and Lerner 2000). 
 Process writing presupposes that writing promotes language development, shapes our 
knowledge and “is an essential learning tool for any subject” (Björk & Räisänen 2003, p. 22). It 
also facilitates critical thinking by visualising the thinking process, “thereby making reflection and 
revision easier” (Ibid., p. 22). Process writing enables writers to move from description to analysis, 
taking advantage of  the input of  and support from the teacher and peer(s). At all stages, it is the 
writer who must decide what advice and critique to accept and what to reject; this is an important 
part of  taking responsibility for one’s work. As a result, the student not only becomes a more 
proficient and effective writer but also a more competent and confident reader.
 Peer reviewing yields similar positive results: as writers review their peer’s work, they 
become more critical of  their own (Haley-James 1996). It is important to distinguish between 
academic and personal criticism; peer reviewing is concerned solely with the former. Writers at all 
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levels must be encouraged to provide constructive criticism, always beginning and ending with a 
positive observation. Peer reviewing focuses on four main areas: structure, argument (including 
conclusions and results), method and language/style. 
 All too frequently underestimated is the importance of  the writer’s language and style 
(Badger & White 2000). Peers must pay special attention to the adequacy of  the language, and the 
conventions of  academic English with respect to style, tone and vocabulary. This is often a more 
challenging task than critiquing the structure, method and argument of  a text. 
 To ensure that process writing and peer reviewing function efficiently, it is necessary to 
adopt a suitable model, which is often a variation of  the IMRAD one described earlier. The use 
of  a model is a controversial issue within the field of  academic writing. Some researchers, such as 
White and Arndt (1991), claim that what clearly differentiates a process-focused approach from 
a product-focused one is that the product – essay, report, or thesis – is not pre-conceived. To 
the contrary, I hope to show that process writing is in fact perfectly compatible with the use of  
a model. One useful model within the field of  academic writing in English is that proposed by 
Bailey (2006), which is discussed below in a modified form.

A model for process writing with peer review

The model proposed here incorporates identification of  subject, specification and evaluation 
of  secondary material/data, selection and collection of  key issues/data, note-taking, planning, 
conclusions, re-writing and editing. Linguistic and stylistic features are incorporated at every stage 
of  the writing process, from draft to final version, although it is not until the final stages of  writing 
that language and style become key issues. Above all, language and style must be consistent and 
appropriate to the task in hand.
 The model discussed here assumes that pre-writing activities have been carried out, 
including mind mapping and brainstorming. Once the title of  the text is established and the target 
group established students must identify the areas and perspectives to be covered. All terminology 
must also be defined and the method identified and justified. When these components are 
complete and have been discussed with the student’s peer(s), the text is submitted to the teacher 
for comment. At this stage, the teacher is able to raise possible problems related, for example, to 
the breadth of  the topic, availability of  secondary sources and potential ethical issues. 
 With regard to the identification and evaluation of  secondary material, students are 
required to submit titles at an early stage in the writing process. A range of  sources is encouraged, 
including reports, reviews, articles and books. Internet sources are accepted where the academic 
affiliation of  the writer is specified. Students are reminded that it is important to note the 
date of  access of  internet sites. They are instructed to keep an alphabetically arranged list of  
references from the very beginning. This should conform to the citing system specified and be 
complemented as the text progresses. At this crucial stage in the research process, writers should 
discuss all important choices with their peer(s) before submitting their material to the teacher. 
Individual tutorials are arranged to discuss secondary material. These are also attended by the 
writer’s peer(s). During the tutorials, the teacher and students discuss not only the relevance of  
the chosen literature but its purpose; is it, for example, designed to inform, persuade, describe or 
even entertain? Students learn that the answer to this question determines how they should use 
their chosen material. 
 As the student reads the secondary literature, he or she should make notes to identify 
the key issues and sections for the chosen topic. It may be useful to paraphrase key sections. 
Where possible, students can take advantage of  one another’s sources and compare notes on, or 
paraphrases of, key issues to check possible differences in interpretation. After approximately three 
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weeks (depending on the scope of  the topic and length of  text to be produced) of  assembling 
and evaluating secondary sources, students submit to the teacher a short written summary of  
the range of  materials to be included in their text and a justification of  their choices. At this 
point, students are beginning to acquire the conventions of  writing in English in their particular 
discipline, including the level of  language and style expected.
 At the drafting stage, coherence is emphasised. Are the different elements of  the text 
arranged logically, and do they contain information relevant to the topic? Depending on the level 
of  the student, it may be necessary to remind him or her of  the importance of  topic sentences, the 
content and length of  paragraphs, and transitions between paragraphs and sections. During the 
drafting stage, the student works closely with his or her peer(s). A deadline is set for submission 
to the teacher of  a draft of  the entire text and a brief  review of  the content of  each section. 
While the teacher’s advice is crucial, it is important to reiterate that it must always be the student’s 
decision as to what shall be included or excluded. When the draft is complete, attention can be 
turned to the organisation of  the main body and the internal organisation of  paragraphs.
 The introduction to the text is a vital component of  the draft (Gustavii, 2000). At this 
point, students generally need a great deal of  support from their teacher and peer(s). Process 
writing places considerable emphasis on a clear and authoritative introduction. This should 
establish not only the crucial elements of  the topic and the theory on which it is based but give 
a clear indication of  the writer’s style and approach. It may need to be re-written several times 
as the writer becomes clearer about his or her approach. Once the introductory text is complete, 
it may be necessary to modify it again, as the writer’s thoughts and perspectives may change. 
At this point, students may experience writer’s block (Watson, 1987). It is, above all, the peer’s 
responsibility, though even the teacher’s, to help overcome this and enable the student to continue 
writing. 
 The main body of  the text is completed in different stages, each of  which is discussed 
with the student’s peer(s) before it is submitted to the teacher for comment. At this point, much 
of  the editing work can be done electronically, though the student may wish to meet the teacher 
now and then to discuss specific problems. When most students have completed approximately 
one third of  their text (this varies depending on the length of  the text), it is useful to call together 
the class to discuss common problems. Students must also be reminded about the importance 
of  correct referencing. As they approach their conclusion, an additional meeting can be held, at 
which point students present their findings, discuss how they have used their secondary sources, 
and reflect on their conclusions. It is useful to remind students that readers may turn to the 
conclusion first to gain a summary of  the main arguments or points. 
 The fear of  writing a conclusion can to some extent be alleviated by encouraging 
students to return to the starting point, that is to say, the title and the introduction. The possibility 
of  incorporating suggestions for further research in the field can also be discussed. The support 
of  the peer is crucial at this stage if  the conclusion is to be more than a mere summary of  the 
findings. Issues such as the limitations of  the research and possible practical implications and 
proposals can be usefully discussed at this point.  
 The final stage, re-writing and editing, is given a prominent position in the process-
writing model proposed here. The student’s work has already been submitted several times both 
to the peer(s) and teacher. In the final stage, the entire text is assessed on the basis of  its structure, 
content, language and style. Writing schedules must leave plenty of  time for this process. At this 
stage, the peer should focus on overall coherence as well as linguistic and stylistic appropriateness.



19

Peer review recommendations

The following selection of  guidelines for peer reviewing relates to structure, argument, method 
and language/style. It is in the areas of  language and style that peers are likely to face the greatest 
difficulty in giving constructive criticism because their knowledge and experience of  reading 
academic texts in English may be limited. As already established, it is advantageous to seek the 
support of  a native speaker, especially at the higher levels. University students may also wish to 
employ the services of  a professional language corrector or copy editor.

Structure
• Has the structure been defined and presented in the introduction?
• Is the structure logically developed throughout the text?
• Do the paragraphs deal with one idea at a time, are they logically arranged, and do they vary 

in length?
• How effective is the use of  headings?
• Are the introduction and conclusion consistent with each other? 

Argument
• Is the argument firmly stated and logically developed? 
• Has the argument been modified in the writing process?
• Does the conclusion support the main argument as specified in the introduction?

Method
• Is the chosen method the most suitable for establishing the veracity of  the argument/

hypothesis? 
• Has the method been adequately explained to ensure the possibility of  replication?
• Have its advantages and disadvantages been clearly stated and taken into consideration in the 

analysis of  the results?

Language/style 
• Has the writer used grammar and speller checkers?
• Are there any concord errors?
• Is there a consistent use of  British or American English?
• Is the style sufficiently formal and correct for the target group and discipline? Is it consistent? 
• Does the text contain repetitions and/or “pet” words and phrases?
• Is the length of  sentences appropriate to the topic?
• Does the length of  the sentences vary to avoid monotony and hold the reader’s attention?
• Has the writer expressed him-/herself  concisely or is there a tendency to verbosity?
• Is there any superfluous information?
• Is there an overuse of  the passive form?
• Is the choice of  tense appropriate and consistent?
• Is there an overuse of  personal pronouns?
• Are contracted forms and jargon used?
• Are there any abbreviations that are not properly explained?
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Two Level-III essays: English literature and English linguistics. 

How process writing and peer reviewing work in practice is illustrated below. 
 The theoretical background for level-III essays (15 ECTS) on English literature and 
English linguistics at Kristianstad University is introduced in two 2.5-credit introductory courses 
on literary and linguistic theory (students study both, after which they select the kind of  essay they 
will write). They explore basic theories that enable them to analyse texts in accordance with the 
accepted praxis in the chosen discipline. On completion of  the two courses, students take a literary 
or a linguistic elective course (depending on their preference) that prepares them for writing their 
essay. For students writing literary essays, it is necessary to produce an argument based on the 
chosen fictional text; for linguistic students, a hypothesis is tested. For both disciplines, close 
attention is paid to the primary material discussed, a wide range of  secondary literature is studied, 
and focus is placed on structure, language and style. 
 The literary essay discussed here is entitled “Through the Door: A Passage to a New 
World and an Entrance to the Heart” (hereafter abbreviated as “Through the Door”), is based on 
C.S. Lewis’s The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) and is 26 pages long. The linguistic essay, 
entitled “Meanings of  the Verb Jump: A Cognitive Linguistic Study (hereafter abbreviated as 
“Meanings”) is 37 pages long. The literary essay was written by a Chinese student, the linguistic 
one, by a Swedish student (the nationality of  the writer is important, as seen in the section below 
on peer reviewing).
 Both kinds of  essay – literary and linguistic – involve the acquisition of  the earlier 
mentioned “threshold concepts”. These are different in the two different kinds of  essay; in both, 
however, they constitute conceptual gateways or portals that lead to a particular way of  thinking 
that was previously inaccessible (Meyer & Land 2003) and result in new ways of  comprehending, 
interpreting or perceiving something (Meyer & Land 2005). By comparing the two essays, 
“Through the door” and “Meanings”, I hope to demonstrate the differences between the two 
main thresholds, structural and methodological, which literary and linguistic students must cross. 
 Structural thresholds, as their name suggests, refer to the layout and sub-divisions of  
the text. The methodological thresholds, referring to the lines along which the investigation is 
conducted, are radically different in the two disciplines. Students’ essays must demonstrate a good 
knowledge of  the praxis within the discipline not only in terms of  content but also presentation. 
In both literary and linguistic essays, a high standard of  academic English is required, particularly 
with regard to accuracy and appropriateness of  language and elegance of  style.  
 A quick glance at “Through the Door” and “Meanings” reveals a fundamental difference 
in structure: while the latter has a table of  contents and multiple headings and sub-headings, the 
former has none. While “Meanings” contains figures and tables, these are absent in “Through the 
Door”. Unlike in “Meanings”, there are no appendices. In a literary essay, students work with one 
or possibly two primary texts in the form of  novels, short stories or poems. In linguistic essays, 
the object of  investigation may be a grammatical feature, an idiom, or an aspect of  punctuation in 
a variety of  texts. 
 While the approach of  the literary student is philosophical and involves discussion of  
an idea, character, setting or aspect of  style, the linguistic student carries out a study that involves 
quantifying and analysing data. In both cases, the emphasis is on analysis, but what is analysed and 
how it is analysed are very different. The results of  this process will now be examined in relation 
to “Through the Door” and “Meanings”. This will be followed by a discussion of  the students’ 
assessment of  the peer reviewing system and its contribution to both the writing process and the 
final product.
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 The first two pages of  “Through the Door” are devoted to the presentation of  the 
argument (opening the door to Narnia is a form of  enlightenment which, for all four protagonists, 
involves a psychological journey) and the scope of  the essay: each of  the four occasions on which 
the door is opened is different, involves different protagonists and has different consequences 
for the actor(s) and the narrative. The student identifies the two theories that she will use: New 
Criticism and psychological criticism. The primary material is C.S. Lewis’s The Lion, the Witch and 
the Wardrobe.
 In “Meanings”, the “introduction” (one page long), provides a context to verbs of  
motion and identifies why the verb “jump” is particularly interesting. This is followed by a 
specification of  the aim (to investigate the different meaning of  the verb “jump”) and the material 
(Longman Dictionary of  Contemporary English; British National Corpus; The Guardian). The aim and 
material sections fill one page. 
 When it comes to the method, there is a significant difference between the two disciplines: 
in a literary essay, it is sufficient to specify one’s theoretical stance at the beginning. The reader is 
expected to be familiar with the primary text, rendering an introduction to the novel unnecessary. 
In a linguistic essay, however, the method must be described in sufficient detail that the study can 
be replicated; the reader is not expected to be familiar with the material. 
 A linguistic essay also requires a detailed presentation of  the theoretical background. In 
a literary essay, it is sufficient to present a few of  the major researchers in the area and relate one’s 
argument to their research. While the writer of  “Meanings” devotes nine pages – in a separate 
section – to different ways in which to understand verbs of  motion and an additional two pages 
to describing “previous research”, the author of  “Through the Door” integrates the views of  
other researchers into her argument from the very beginning (most pages have two or more 
references to secondary sources). There is no separate section describing previous research. For 
some students, and particularly Chinese ones, this presents a problem as their system of  education 
favours a long introduction even in literary essays. 
 For both the literary and linguistic student, analysis is based on specific examples. The 
literary student must learn to keep quotations to a minimum and discuss specific features of  each 
example, including word choice, devices such as metaphors and similes, and punctuation, style 
and tone. For the linguistic student, examples may be more detailed and be illustrated with the aid 
of  figures or charts. For both the linguistic and literary student, it is important that examples are 
discussed with reference to other researchers. In discussing the kingdom of  Narnia, for example, 
the author of  “Through the Door” refers to two researchers, Downing and David; in discussing 
motion in the verb “jump”, the writer of  “Meanings” refers to Dirven, thereby adding validity to 
the analyses. 
 While the writer of  a linguistic essay will provide both a summary of  results and 
conclusion, the writer of  a literary essay will provide a conclusion only; this is not a separate 
section. Students find writing conclusions difficult and need guidance from their peer(s) and tutor 
to ensure that the conclusion does not merely comprise a repetition of  what has already been 
established but also demonstrates the significance of  the findings. Ideally, the writer should also 
point to directions for future research, although this is not an essential feature of  a level-III essay.
 
Peer reviewing in the two essays

Both students were asked to reflect on the value of  peer reviewing in the essay writing process. 
The selection of  a peer worked well in the case of  the literary student, who explains that her peer 
(who was Swedish) regularly reviewed her work in terms of  content, coherence and language, 
providing useful suggestions. She states: “I accepted most of  my peer’s opinions and modified my 
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essay” (e-mail 2 March 2012). She was particularly grateful to her peer for identifying problematical 
expressions, words and sentence constructions: Some sentences that I and my Chinese classmates 
understand totally but it does not make sense to her [peer] due to the different thinking logic and 
sentence-making rules in English and Chinese. It made me ponder on my expression and word 
selection and what I should do to master proficient English (e-mail 2 March 2012). 
 The English in which this comment is made is a measure of  the scale of  the problem. 
While the student’s essay required considerable language input by the tutor, this was less 
comprehensive than would have been the case without the peer reviewing system. 
  For the linguistic student, peer reviewing was more problematical because her fellow 
students argued that they were “too pressed for time to act as peer reviewers” (e-mail 1 March). 
However, she selected a Swedish friend on the level-II course, who proved to be “very helpful” 
(e-mail 1 March 2012) because she enabled her to maintain focus and limit her work to key issues. 
A particularly important function of  the peer was identifying omissions, particularly where the 
student’s knowledge of  the subject had led her to take certain facts and features for granted. 
 The linguistic student also acted as a peer for a fellow student. She states, “I remember I 
rewrote my aim after having read hers. Not that I copied it but I made corrections to her that made 
me think I could use myself ”. She goes on to explain that “Sometimes it is easier to focus on form 
and structure if  you are not so consumed by the subject as you are in your own work” (e-mail 1 
March 2012). She also adds that when it came to help with language, she still turned to her tutor. 
As already established, language is a major problem – and one where students are generally less 
able to help one another. The burden of  language correction ultimately falls primarily on the tutor 
even where the peer is able to identify some of  the more basic problems.

Conclusion

Writing and reviewing are complementary processes that must be practised if  they are to be 
effective. The emphasis is on interaction rather than instruction. Process writing combined with 
peer reviewing assumes a high level of  activity both on the part of  the teacher and the student. 
Ideally, the system should be applied early on in a university programme in order to ensure the 
best possible results at higher levels. The method establishes a life-long process that equips the 
student for future challenges and makes him or her flexible, autonomous and reliable. While in no 
way denigrating the importance of  the quality of  the final product, it is clear that our attention as 
university teachers must be turned to the process by which this is achieved. Surely anything less is 
to sell students short if  they are to perform adequately in the workplace and take full responsibility 
for their texts? 

Summary

This chapter focuses on academic writing as a process as well as a product. Throughout the 
educational system, and higher education is certainly no exception, the focus has all too often 
been on the final product and the grade awarded rather than on what the student learns as part 
of  the writing process. As a consequence, students’ ability to write tends to stagnate once the 
basic skills have been mastered. Based on the view that the goal of  higher education must be 
life-long learning, this article proposes a method of  teaching writing in English that enables 
students to produce a variety of  texts, from short essays to doctoral theses, using a concise and 
correct language and style (Giltrow, Burgoyne, Gooding & Swaatsky, 2005). The method, known 
as process writing, focuses attention on the different elements of  a text, their mutual relations, 
and the language and style in which these should be expressed. Process writing can be usefully 
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combined with peer reviewing. Both methods are interactive: the teacher stimulates students to 
“perform and reflect on learning activities, which lead them towards independent thinking and 
writing” (Riljaarsdam, Couzijn & van den Berg, 1996, pp. ix-xviii); the writing task is divided 
into identifiable stages (process writing), and students critique other students’ writing (peer 
reviewing). Process writing and peer reviewing take account of  all capacities. More importantly, 
they facilitate students’ ability to analyse their own and others’ work. To illustrate the advantages 
of  process writing and peer reviewing, the article concludes with a discussion of  two level-III 
essays, one on literature and the other on linguistics. Both were written during the autumn term 
2011 and received a high grade (B).
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Kapitel 3

Communication: Writing and Technology
Teri Schamp-Bjerede

Introduction

How everyone uses language is related to what we are trying to communicate. Many of  us do not 
think or ponder as to the words we use, or how different intonations convey meanings. We also 
use shortcuts, slang and idioms as part of  each individual vocabulary. Over the years, we must 
communicate with many different people in many different ways. For students and teachers alike, 
there is a need to weigh the words one uses carefully as well as the intonation when speaking. 
Choosing, finally, the best means in which to convey the actual meaning and intent of  what is to 
be communicated; this, though, is not always easy as we think it is.
 This anecdote was told to me quite a few years ago, yet it shows how simple it is, even 
for two countries that have English as their native language, to communicate precisely what it is  
our one means. 

An exchange student arrives from the U.S. to stay with a host family in the U.K. 
As the first evening comes to a close and the student prepares to go to sleep, the 
father of  the host family knocks on the door and asks if  there is anything else the 
student needs. She replies, “No thank you”, and as the father prepares to leave, he 
turns and asks if  she would like him to knock her up in the morning? 

An innocent question to ask if  you understand British English, our student though, is at first 
aghast as to the implication as the father has not communicated “do you want me to wake you up 
in the morning”, but something of  a completely different meaning in the U.S. We all speak and 
use euphemisms such as this one, yet one wonders if  the father would have written this as he said 
it, as in common everyday use, or if  he would have used a more formal written language to ask 
his question, i.e. wake you up. 
 To communicate in writing, should therefore be much easier, especially when using 
technology and a text editor or word processor to help, yet this is not always the case. This 
chapter reflects on writing as a way of  communication between teachers, students, and other 
professionals, and gives some thoughts and guidelines as to better communication practices when 
using technology.

Analog and Digital Writing

Communicating via a hand-written source is traditionally the safest method in which to be clearly 
understood. If  we look at the two means of  writing today, we have two types, the digital means, 
and the analog means of  writing with a pen, pencil crayon, etc. The digital means of  creating 
text is connected to using computers with some type of  text editing program and the more 
advanced ones, known as word processors such as MS Word, Adobe Acrobat, Open Office, 
and others; more important though, digital writing is quick to use and very impersonal. With 
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analog writing, there is a connection to a more concrete process throughout the whole course of  
action. As setting pen to paper, and carefully considering words and spelling, even thoughts as 
to penmanship is required throughout the process as one sets pen to paper; this as opposed to 
the setting of  fingers to buttons to create text. Here I use the term analog to indicate the physical 
properties we use to express this type of  writing. The process is very different from that of  
producing text on a computer. In writing there are considered two, main approaches, holistic and 
reductive. The holistic approach to teaching writing looks to the process itself  where meaning and 
composition are equally important. The reductive approach looks to concentrating on syntactical 
rules, punctuation, and the mechanics needed to create a cohesive essay (Dalton, 338). Yet, writing 
to communicate basic ideas or information whether the aim is to write an essay or assignment, or 
just ask a question, can still be problematical for many.

Writing [Analog]

By the early 1990’s research into the differences of  hand-written, and computer written essays 
began. The conjecture that there were inherent differences in the two was, and still is, an area of  
research. Powers, et al (1993, Moore, 1985) found that hand-written original essays scored higher 
than computer written ones. Researchers found that appearance was important at this time, as that 
the hand-written ones were longer, and showed that revision was obvious and part of  the ongoing 
writing process. Writing essays though, could also be problematic if  any single page were to be 
written and re-written when additional material was inserted. This could create havoc, as both 
time and energy went to correcting lay-outs, re-writing the table of  contents, as well as moving 
paragraphs to create coherence. Even before the computer and text editor one had the option of  
the typewriter. There were tricks to using a typewriter, how to erase mistakes was one, and before 
the advent of  white-out sometimes called liquid paper, or tip-ex, one used a pencil’s eraser. Yet, 
this was not the only problem. Remaining are still those issues of  easily adding content, correct 
formatting issues and lay-outs, etc.
 Hand-written materials of  this day and age are centred on needs that are of  a shorter 
nature, as in length of  what is written, usually due to time constraints. Students in classes should 
have good note taking skills that include a subset of  abbreviations and acronyms for the most 
common of  the words used in that area of  study. For example at the beginning of  a course, such 
as English literature studies, the following would be a shortened list of  abbreviations to help the 
students take notes during class:

     abridged = abr   dictionary = dic  handbook = hb

     American = Amer  edition = edn  introduction = intro 

     annotation = annot  editor = edr  keyword = kw 

     bibliography = bibli  encyclopedia = encyc miscellaneous = misc

     biography = bio.  European = Europ ponit of  view = pov

     chapter = chap   first person view = 1pv reference = ref

     character = chtr  figure= fig  United Kingdom = UK

     character traits = chtr tr  foundation = found volume = vol
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Creating a special list for students to use during seminars can help the student and the teacher as 
neither will have to repeatedly ask or explain these small items as they are a part of  the day-to-day 
terminology for a course. 
 There are many times when one cannot use a computer, or using a computer to write 
is impractical. Other areas of  analog writing where this might be applicable are group planning 
and brain storming work. This style of  work can employ pencils and / or pens on paper and by 
folding, cutting, stacking or picking pieces of  paper. One need not only use paper, white-boards, 
and other materials on hand are usable as well. By using coloured pens or shaded letters, to 
differentiate text and other items when writing, is easier than using a word processor, as it would 
take multiple mouse-clicks when changing colours, fonts, font size and even style among other 
items available. Other forms that one employs analog writing for would be when writing short 
notes, comments on essays, or reminders. Using pen and paper is the traditional back-up for the 
computer generation. Yet it is, and shall always be a usable skill both on campus and off.

Writing [Digital]

By the early 2000’s, a handwritten essay that is submitted for a final grade was seldom seen. The 
discussion that started above gave insight into how written essays were scored, as compared to 
that of  essays written with a text editor or word processor on a computer. Writing by hand is a 
time consuming process, and studies done since the turn of  the century, such as the one done at 
Center for Advancement of  Learning and Assessment at Florida State University (FSU/CALA), 
shows that changes have occurred, and also shows that there were “no significant difference in 
scores between the modes, nor was rater bias present”. (3)
  Using word processors is now a daily occurrence for students and teachers alike. Time 
gain is one of  the main benefits from using them, especially if  you know how to best utilize 
them. Most text editors are basic, like Notepad and WordPad that can be found in the Windows 
environment. They have a limited range of  possible changes and add-ons that can be used. Word 
processors, such as Adobe Acrobat and Open Office, have a multitude of  helpful add-ons from 
spelling and grammar checkers, to character replacement options, and language choice, the one 
most used at Kristianstad University is Microsoft Word. 
 When giving out written assignment instructions, one should always be aware of  
guidelines to give students that go to the actual formatting of  the text. If  the instructions 
state “write five pages”, the actual content amount can be manipulated as students will change 
formatting options to make sure they have written five pages, larger margins, font type and font 
size, among other options. By setting guidelines such as font type, font size, line spacing, and 
margins one can guarantee that all students write approximately the same amount; even then an 
actual set amount of  words is, sometimes, the easiest way to resolve this, as long as items such as 
“references are not included in the final amount” should be specified before hand. These are items 
teachers learn as they become more experienced, and one that is always in flux. Another aspect to 
consider is how we receive these documents and read them on a computer screen, it is important 
to remember how this differs from reading a printed, paper version. One item that should be 
noted here is the research in usability, especially those of  long-time researcher Jakob Nielsen. 
 One of  Nielsen’s studies looks at how we read items on computer screens. Eye-tracking 
studies are used to help give more information in areas such as changing font type. Simple items 
such as changing the font type from serif  to sans serif  font or vice versa in the middle of  a text 
paragraph leads to a drag time in reading, as the brain must adjust itself  to the different style 
of  the font. With regards to which font type is preferable when reading on a computer screen, 
there have been studies by Nielsen, Beymer et al, Wilson and others. Readability is split as to the 
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font type that shows best comprehension. Beymer researched the traditional Times New Roman 
serif  font and the Arial san serif  font, with Arial 12pt being reviewed as better for reading on a 
computer with 68% of  the people surveyed preferring it. If  one uses older, more traditional fonts, 
than the serif  font Georgia 12pt will give you a slight increased reading speed over Helvetica 12pt 
when reading on a computer screen. More important though in this study, was that both had the 
same retention value on the subject after the content material was read. 
 Reading any assignment on a computer screen has its own benefits and drawbacks. On 
a computer screen it is relatively easy to toggle between multiple screens by using the alt + tab 
option, instead of  continuously going to the task bar and clicking with the mouse; even more 
convenient is the option of  holding down ctrl button on the keyboard as one uses the mouse 
scroller to increase alternately decrease the document size as viewed on the computer screen. As a 
final note, choosing the font to for your students can also alleviate problems, as some students do 
enjoy using unusual fonts. These are downloaded onto their computer, and can be “seen” on their 
computer. However the main problem is that if  the receiver of  this document does not have that 
specific font installed on their computer, the program will automatically use a generic serif  or sans 
serif  font as a way out of  this dilemma, without notifying the reader. If  this happens, then there 
could be a problem with the look and format forced upon the document and as a result, could may 
a teacher wonder exactly what the student was thinking when they wrote “this”.

Writing [Digital – Academic & Social]

Another area that is to be considered is the on-line course and the differences one should be 
aware of. On-line courses are “more” than just a regular classroom course, and the mode of  
communication here is both the same yet still different. Students here have the opportunity to 
upload their work, or write into the platform being used; at HKR we employ Its Learning as a 
multi-usage learning management system that complements our First Class system. Everyone who 
uses Its Learning does so in different ways. Students and teachers alike can upload documents 
and various multimedia files – PPT, PDF, MP3, AVI, and others. Some use this as a platform for 
individual, pair or group work, as students can write directly into the program. Others use this as 
a mediated room, where feedback, editing of  work and further items can be added and reviewed 
throughout and even after the course. 
 Other areas of  Its Learning make it possible to have formal and informal chats, either 
with audio/visual or traditional typed format. When chatting in this environment many students 
feel pressure to keep up with the ongoing discussion, especially if  it is at a specific set time 
and attendance is required. This is when one finds that the language has changed as acronyms, 
emoticons are used, dropping of  articles and even vowels is seen as students vie to keep pace with 
the rest of  the group. Using acronyms, abbreviations, etc. is not necessarily something to criticize, 
yet the problem of  resolving possibly un-decipherable texts is, at times, very important, especially 
if  it is a basis for a final grade. Many times I have downloaded the transcript of  a chat session, only 
to wonder and some of  the items. Needing to then email students for clarification was needed, 
yet it also took more time. As an instructor, it would have been wise for me to set some guidelines 
for the students before hand, and give these words and their abbreviations as one could do with 
classroom settings (see above). 
 Another area of  importance is that sometimes on-line discussions can lead to non-topic 
messages and postings; being able to moderate these problems is easier if  students know before 
hand as to limits for what is expected in these discussion sessions. We do not want to extinguish 
the energy and interest that the students feel and show through their discussion, but we can easily 
pull them back to topic with some simple comments as to “thanks for the sidetrack… but getting 
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back to the subject at hand… ☺” and other pleasantries. With the addition of  the smiley face 
(emoticon) in a comment, the implication of  an underlying emotion is added, in this case this was 
“said” not in a mean way. 
 Thinking about using emoticons when writing is becoming an issue for some, when 
are they appropriate or not is the never ending question. Again, this is a judgment call for both 
teacher and students. There are now a huge range of  different emoticons that can range from the 
traditional smiley face :) to:

 happy  (˄v˄) shock :o
 angry : - | skeptical : - /
 excited (~o~) sad :-(

These represent those emotions that cannot be “seen” in the face of  the writer, or the emotion 
that cannot be heard in a voice when reading. Chat slang is another area to be aware of, many are 
aware of  the tradition LOL which means laughing out loud. Others used are:

 BTW by the way IMO  in my opinion
 OTW on the way RL real life
 YW you’re welcome  STW search the web

 All of  these are only a sampling of  what is used. They are seemingly a part of  non-
visual communication both synchronous (real-time) and asynchronous (delayed-time). Using any 
type of  computer mediated communication (CMC) requires us to do more than just read. Many 
of  us recognize the sender and see the person on front of  us and “hear” their voice as we read. 
There are times that what we “hear” is not actually what the sender means. The need to look at 
the underlying communication of  the content is needed and not jump to conclusions are also 
important. There are many times that simple words can lead to an emotional reaction that is 
not meant, as such, we need to remember to withhold final judgment and not become annoyed, 
irritated or emotionally affected when reading any type of  digital writing. 

Writing [Email]

When was the last time you wrote a letter, on paper; a nice, long letter and not a postcard? The 
letter form, the standard writing format that you were taught does not seem to apply to email in 
our quick, digital age. This type of  writing is becoming more connected to generic speaking than 
actual writing, one item that always seems to be an after thought (after clicking on send) is that 
one should always read what is written, and re-read what is written, then edit as required before 
one clicks on the send button. It is very seldom that the author receives an email that is completely 
as s/he would expect. Many type off  emails as short notes, or even worse, those who disregard 
putting in a subject, or they have a subject, yet the only content is an attachment that you vaguely 
remember something about. Proper correspondence, as that is what email was originated for, 
should consist of  certain items.
 As with any assignment to be handed in, students need to have standards set as to how 
to send proper emails. As Aguilar-Roca et al noted “students are bombarding their faculty with 
emails that are unprofessional in terms of  etiquette, grammar, and content.” (2) Of  all of  the 
items that teachers can teach students as to general life skills for when they have finished school 
and are to be employed is that of  proper email etiquette, and this comes to the students mainly 
from email correspondence with their peers (Biesenbach-Lucas, 2007) or colleagues (Crystal, 
2001).
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 Many will consider wasted time, and not worth taking, yet if  you are to have the same 
students for two or three years, instilling in them the need for correct correspondence right-away 
in the first year, should result in a more productive interaction with the student as the school years 
pass. One item that is of  a basic nature, and is to be corrected at the outset would be the subject 
line. This is a must to be filled in and with an appropriate subject. There are too many times that 
a student will click “return” on an old email and not change the subject line. This can then be 
confusing to the receiver and can look as if  the system has resent an email that has already been 
acknowledged and answered; the possibility here is that the email gets deleted, and is something 
to avoid.
 Another, and possibly more worrisome, issue is the lack of  a proper introduction to the 
recipient. Many emails are very informal, as if  one was actually speaking to someone. Starting 
an email with “hey” “hi ya”, “from me” or at worst no introduction at all is inappropriate and 
should be brought up immediately and corrected. There is a necessity that this is not an informal 
communication if  it is being sent to a teacher or other professional. Students may think that these 
are unreasonable demands, yet this type of  knowledge should be second nature to anyone who 
has started a college or university, and the standard should be maintained.
 Content in general, one would think, should not be too difficult. Yet here, we see again 
that texting (SMS:ing) is becoming incorporated into emails. As mentioned above, one should 
never have to remind anyone of  re-reading their emails and correcting them before they are sent. 
Using proper grammar and spelling should be second nature, and editing an email before clicking 
send is a must. Items such as “when can i meat yu”, “i not able two com”, and even “im sure 
that not it” can be found regularly in some emails, and careful consideration as to how to answer 
these emails is required. Using formality, capital letters, and proper grammar will help avoid some 
of  these problems. All students arrive at HKR different knowledge bases. These differ from 
student to student, and instructors. As such, some pupils might need more help than others when 
dealing with what “might” be thought of  fundamental knowledge that should have been acquired 
in either secondary or upper secondary schooling, at the college and university level it could 
be considered a burden to address this, yet saving time and avoiding miscommunications are a 
considerable reward. 
 Another set of  emails that need should be given immediate attention to, are those of  a 
demanding nature. We have all received these, when students are not in class and want to know 
what they have missed as they are anxious for the information, and it is important for a teacher 
to respond. Yet, emails that are abrupt and curt are not easily answered without possible hard 
feelings. An item such as “i not there, need work” can be funny, yet this type of  email is repeatedly 
found in the inbox, it becomes too repetitious and annoying. Another part of  this is the use 
of  lower case letters instead of  the proper and appropriate use of  capital letters. As for capital 
letters, one should avoid using only capital letters in writing, unless there is a reason, otherwise it 
is considered to be akin to shouting in an oral conversation, and that is never a nice experience. 
After the content, one should look at the end part of  the correspondence as there is also the need 
to have a proper ending to any correspondence, email included. 
 Finishing an email with a suitable closing is important. Traditional sentiments such as “I 
hope to hear from you soon”, “sincerely” or “all my best”, then having your name below are always 
a sign of  a proper forms of  ending a communication. One item noticed in emails is that many 
students will not have their name at the end of  an email, or they will use an abbreviation. This 
can make it difficult to differentiate between Anna, when there are three in one class. As names 
appear in the actual email address, this might be perceived as unneeded, yet it is important for a 
few reasons. First and foremost, a name and pertinent information tells the receiver that you take 
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the email seriously. Also, in a business situation, it is important as you reference yourself, possibly 
who you work for, and how to be contacted. Then again a proper email address is also needed. 
Any impersonal email address like honeybunch@yahoo.com is usable for private communication 
yet in a formal setting, it is unsuitable. A professional email address, even for a student should have 
the person’s proper name, even if  it is john_smith2114@yahoo.com, there will not be time used 
to find out who the sender actually is. 
 With regards to students, one should take the time to let students know that they must 
use the school’s official email system, as of  this writing HKR uses First Class. Not only does this 
make it simpler to find a student’s or colleague’s name when looking for their address, there are 
other reasons. The two main ones I tell students are that there are a set of  redundancies in the 
system. These are back-ups, and they help to make sure that emails almost always find their way to 
the receiver; they also make sure that if  something happens, there are back-ups on other servers 
where email and other information is saved. Lastly, the system, unlike the web, can easily be looked 
into, to track an email. In this case, if  a student sends in an assignment at 10:30, and it is due at 
11:00, it can be tracked. If  said email does not show up in an inbox until 15:00, the student or 
teacher can ask computer services to find the sending information as to when the email was sent 
giving the student the chance for a good grade. On a personal note, this has happened to several 
of  my own students when told they missed dead-lines. I have queried the system and found the 
emails had “bounced” for a few hours before being “delivered” to my inbox. As much as we need 
to make sure students are following conventions of  writing and deadlines, it is also important to 
know that technology is fallible.
 Simple email options can always be perceived differently. Using these different options 
for email settings is good to consider, yet one must consider appropriateness. Using the “urgent” 
button too often will not be appreciated, likewise not using it when a matter is obviously urgent. 
Using colours and unusual fonts can be considered inappropriate for important emails, and 
should, unless needed, be avoided. One of  the other problems is sending attachments that are too 
large, and the receiver is not aware of  them beforehand. This could easily clog a person’s email 
account if  not careful. By letting the receiver know in advance that you are intending to send a 
large-sized email, you give that person time to clear out unneeded items and make room for this 
large file. This is also true of  posting images, charts, statistics and data files within an Icon in First 
Class. Posting images from classroom work can help students reflect and understand materials 
when they are studying at a later time; yet if  someone has set their camera to take images of  5MB, 
one should edit these to a smaller size before posting to prevent cloggin the system with large files. 

Writing [Email & SMS]

A short note on the elements of  texting is needed, as this type of  communication is effecting 
proper grammar and spelling knowledge both as user and receiver. The usage of  texting is starting 
to change the elements of  writing, especially in emails, and is at times, cropping up in student 
work. As discussed above the boundaries are being fuzzed so that elements such as abbreviations, 
acronyms, emoticons, switches and electronic shorthand are being transferred and used in day-
to-day writing, emails especially. SMS (short message service) has come a long way, and everyone 
uses it to some degree, now with smart phones, it is becoming simple to add symbols and images 
into text message as many know what these signs signify. With SMS:ing, there also comes the 
possibility of  T9, text on 9 keys or better known as predictive texting. Sending a text from a 
mobile phone that employs predictive texting should be done with a heightened awareness as 
sometimes the prediction of  the word, does not match the word one wants. 
 One final note is to remind everyone that what is sent can be forwarded, or a bcc can be 



32

added as well. Electronic items are never completely secure, and Flynn writes about e-policy and 
how one should be aware of  the need to be circumspect at times when dealing with delicate issues 
via email. We are all accountable for what we write, so before pressing the send button, reread and 
edit as many a time we have found those “bloopers” only after we have pressed the “send” button.

Writing [Tools]

In a perfect digital world we would type our text in our first language into a document, press the 
translate button and it would ask “what language do you wish me to translate to?” You would click 
on your choice and the document would appear in this other language perfectly. No colloquialism, 
no miss-spellings, no problems with interpreting what you intend to communicate, alas; we are 
not in a perfect world. A caution is added here, to warn those who use Google translator, or Babel 
Fish or other programs for their work. As with the T9 predictive text, editing and revision should 
always be a part of  the work when using these items to avoid any (possibly hilarious, possibly 
disastrous) misunderstandings.

Writing [Suggestions]

Student expectations:
• Start by creating a list of  what you expect in the written work your students create; alternatively, 

find a good article, or web site dealing with these issues for your students. Once you have 
decided on what is acceptable, go through this with your students, and let them know what 
is and is not acceptable. 

• Be ready to compromise, both you and your students might be using different programs, and 
different computer systems, clashes happen but these can be avoided if  one is aware of  them.

Handouts of information
• Create a list that is usable for every term, add as the course progresses. 
• Create specific content in how to communicate with the instructor, what the instructor 

expects. 
• Return items immediately if  they do not follow the instructions. 

Writing issues
• Remember the difference between using a computer to write your email, and a smart phone. 

Always read and edit before sending. 

Summary

As technology becomes more advanced there is a need to keep pace with it. How much 
technological knowledge is needed, depends on how much and what you employ. Being required 
to use educational technologies is a mandate, yet there is a need to understand the basics and 
how our human tendencies come into play when using them. Having Generation Y students, also 
known as the Net Generation, in the classrooms is making us more aware of  the differences in 
our technological skill sets, especially in writing.
 In this piece, I have hoped to give, not just ideas and recommendations about writing 
when using everyday technology, but I also hope to prompt, you, the reader to reflect upon your 
own practices of  how you use traditional writing in your work, and how you use the technological 
tools that are available. As such, and by giving your students guidelines as to acceptable and 
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unacceptable types of  written communication, especially when using technology, there should be 
less time wasted in repetition of  information in and out of  the classroom. As a secondary benefit 
but equally important benefit, this should result in students taking with them communicative 
knowledge and skill sets that are pertinent and useful, so that they are successful in their future 
careers.
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Kapitel 4

The Boilerplate: An Easy-to-use Writing Aid 
Jane Mattisson
Teri Scamp-Bjerede

Introduction

As a template containing guidelines, suggestions, and solutions, the boilerplate acts as an aid 
to students and teachers writing papers, reports, essays and theses in English. It helps improve 
written English skills (particularly with regard to structuring a text), linguistic accuracy, and stylistic 
sensitivity. Unlike the system already available in Microsoft Word, it is tailored to specific subjects 
and types of  document. It can be updated on a regular basis, is user-friendly as well as time-saving 
(once the tool is mastered) and is inexpensive to produce. 
 Using text editors is part of  the standard student and teacher knowledge base, yet higher-
level functions such as those the boilerplate utilizes can be confusing if  one does not consider the 
knowledge level of  the user. The Boilerplate project takes into consideration pedagogical issues 
that both teachers and students face when using computer programs in their courses. When using 
any technological program, it is important to reflect upon Human-Computer Interaction (HCI) 
issues such as usability and user-friendliness. One area that Usability Studies investigates is how 
easy a particular program is to use. Many users will never read a detailed instruction manual; 
they rely on previous experience in order to help them comprehend and use the program in the 
belief  that the program is more intuitive than it actually is. The clarity of  the program’s design is 
particularly important with regard to the ease with which the user is able to interact with/use the 
program. Both students and teachers use technology for different purposes and have expectations 
not only of  which desktop icons should be visibly accessible but also where these should be 
located. A case in point is the operating systems MS XP, MS Vista and the new Windows 7. All 
three have the traditional Start icon in the lower left hand corner, and the clock in the lower right 
hand corner. 
 Programmers and technology majors with a broader level of  knowledge and experience 
will readily identify familiar icons in unfamiliar places; their level of  experience will also enable 
them to recognize unfamiliar icons where familiar ones are expected (Nielsen, 2009). As a result, 
when students and teachers use a program, they will anticipate these icons on the basis of  previous 
experience. By utilizing a user-friendly program that is familiar to both teachers and students there 
is more focus on the task, as there is no need to learn a new program. 
 The strict conventions pertaining to academic English are not always readily identifiable, 
neither are they easy to master for English-as-a-Second-Language users. The boilerplate builds on 
two basic, built-in alternatives in Word for dealing with problems. The first is when a document, 
as opposed to the user, takes advantage of  and acts upon options that automatically correct the 
spelling and grammatical mistakes; this is known as “hijacking” and is where the program does 
the work rather than the user. The second option is when Word’s spelling and grammar assessor 
notifies the user of  a mistake, or an unrecognizable and/or perhaps a new word. This results in red 
or green lines appearing beneath the questionable text. Here the user takes advantage of  personal 
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knowledge and the special features of  the program to correct the error; all too often, however, 
s/he ignores the error completely. As neither of  these options signifi cantly expands the user’s 
knowledge base, we have implemented a third alternative. This is a modifi ed and expanded version 
of  the fi rst, hijacking option. The database we have created alerts the user to the existence of  a 
problem; he or she receives a message indicating the specifi c nature of  the error, e.g. **There is 
a problem: grammar** or **There is a problem: spelling**. As a consequence, the user is obliged 
to participate actively in the learning process by selecting one of  the options. This alternative is 
described in greater detail under the heading “Mechanical Elements”. The boilerplate provides 
assistance with all three of  the main elements of  an academic paper: structural, methodological 
and mechanical. 

Structural Elements

The tailored structural components incorporated in the boilerplate are requirements for generic 
and other topic-specifi c essays, e.g. the introduction, aim, method, summary, and references. 
Among the more specifi c structural items are a primary/secondary material review, a survey of  
previous research/theoretical background, an analysis and discussion of  results, a summary and 
conclusion, and appendixes. Each of  these elements is incorporated with the correct font and 
style. 
 One important feature is the differentiation between essay content and boilerplate 
instructions. Content is visible as black text, while blue text always denotes instructions to be 
removed before the fi nal submission of  the thesis, as illustrated in the instructions in Image 1. All 
items are pre-set for each essay element. The boilerplate takes advantage of  the simplistic low-
level function known as “choose, highlight and click” when selecting the appropriate style. The 
boilerplate also incorporates guidelines on how to express the correct information in a suitably 
formal style, as seen in Images 2 and 3. These guidelines are also important in creating papers that 
are consistent in structure and appearance, giving teachers and examiners papers that are more 
easily compared and reviewed for fi nal grading.

Image1: Boilerplate Instructions
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Image 2: Essay Title

 

An essay’s title page needs to contain visual connections to a professional document (Image 2). 
The layout is set in such a way that there is a styled space between the title and author information. 
Differences as to manual line- and paragraph breaks are also visible. By using a dynamic table 
of  contents (Image 3), the boilerplate helps the user to keep track of  all changes related to page 
numbers and chapters, multiple sub-chapters, references, and appendixes. Where necessary, the 
dynamic table of  contents may be edited to show more than fi ve levels of  headings, as well as 
table and image captions.
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Image 3: Dynamic Table of Contents

 

The user must normally list and keep track of  different data. The most widely accepted methods 
are bulleted lists and numbered/alphabetical lists. The bulleted list is used for generic points, while 
numbered/alphabetical lists are employed where sub-sections must be included. As illustrated in 
Image 4, the boilerplate informs students about how to use bullets and/or numbering data. Image 
5 shows how students should format tables.

Image 4: Examples of Numbered and Bulleted Lists
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Image 5: Example of Table with Caption

 

Methodological Elements

Methodological models relate specifi cally to the lines along which the essay’s particular investigation 
will be conducted, and the criteria for analysis of  the selected material. The instructions in the 
boilerplate explain how to defi ne theoretical terminology and abbreviations, and how to refer to 
research of  relevance to their project (Images 6, 7, 8, 9 and 10). Students are instructed to specify 
the method of  investigation employed in the study, e.g. interviews, questionnaires, observation 
etc. The description of  the method should be suffi ciently detailed that it is possible for others to 
replicate the study. Students must also justify their choice of  method(s). The instructions in the 
boilerplate emphasize the importance of  referring to secondary sources on research methods as a 
means of  validating the choice of  method.
 As students work on each section, they refl ect on what is to be included/excluded, the 
style in which the relevant information is expressed, and the level of  detail required for each part. 
Incorporating specifi c methodological instructions in the boilerplate itself  means that they are 
always on hand, as printed instructions may become lost during the writing process. Only when 
the tasks have been completed are they deleted.

Image 6: Student Guideline Examples
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Image 7: Method Instructions

 

Image 8: Information Regarding Sections and Sub-sections
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Image 9: Previous Research Information. Example of a Block Quatation and 
Footnotes

 

Image 10: MLA Reference Example

Mechanical Elements

The mechanical elements in the boilerplate that use MS Word’s built-in options are two-fold. 
Firstly, the user is notifi ed by MS Word’s built-in grammar and spelling evaluators. This results in 
green or red lines appearing underneath the text or phrases that the program document identifi es 
as problematical. For further information, the user right-clicks on the questionable word and 
receives advice. This information indicates the problem and/or suggests the corrections (Image 
11) available to the user, who must then decide on the best solution; all too often, however, the 
user disregards the opportunity completely.
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Image 11: Notification of Correction Needed

 

Tables A, B, C, and D show four different versions of  how the hijacking option is used respectively. 
Row 1 in these tables identifies a typical writing mistake. Row 2 shows the generic hijack that 
MS Word performs automatically to correct the mistake. Row 3 illustrates the change we have 
generated. As can be seen, the writer receives this text instead of  row 2, and must correct it. 
This then forces him or her to take an active part in the learning process by interacting with the 
program. Table D constitutes a special case: starting a sentence with a conjunction, in this case 
and, is unacceptable in English except in rare cases. While Microsoft Word does not consider the 
text incorrect, and consequently does not automatically correct it, we note the problem and have 
added our hijack to assist the student, who must then use his or her own knowledge to make the 
appropriate decision.
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Table A: Correcting Grammar
1 Research last year is very rewarding.
2. Research last year was very rewarding.
3. Research last year **GRAMMAR CHECK – Verb Tense** very rewarding.

Table B: Correcting Spelling
1. The area of  lingistics is linked to communication and language.
2. The area of  linguistics is linked to communication and language.
3. The area of  **SPELLING CHECK - Word** is linked to communication and language.

Table C: Contraction Usage
1. The main ideas behind this proposal can’t be fathomed.
2. The main ideas behind this proposal cannot be fathomed.
3. The main ideas behind this proposal **SPELLING CHECK – Do Not Use 

Contractions** be fathomed.

Table D: Starting a Sentence with a Conjunction
1. And all the work is completely documented.
2. And all the work is completely documented.
3. **Do not start a sentence with a conjunction** all the work is completely documented.

By adding specifi c components of  common errors and follow-up notices, it is hoped that the 
standard of  the user’s language will improve. Images 12 and 14 are screenshots from MS Word 
showing two writing problems. Images 13 and 15 are screenshots that show our modifi ed 
“hijacking option” and the replaced content. The writer cannot ignore the notice as it requires an 
active response to correct the error.

Image 12: Grammatical Error - “And”

 

Image 13: “And” Correction Notice
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Image 14: Stylistic Error: Contraction Usage - last line, shouldn’t

 

Image 15: Contraction Correction Notice

 

To correct any of  the above notices, all the writer has to do is “erase” the text, make the necessary 
corrections, and save all changes.
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The Boilerplate in Practice

The spring term of  2011 saw over 25 students writing level-IV essays. The following examples are 
taken from the same student’s essay, illustrating a few of  the items that the boilerplate corrected 
(the corrections are part of  the database specifically designed for level-IV essays. 
 Image 16 shows the original introduction for the first draft; Image 17 is the final version, 
which is more coherent and properly formatted, i.e. justified margins, correct right-hand margins 
and break instructions for a more professional looking document.

Image 16: Original Introduction
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Image 17: Final Version

 

A comparison of  the two versions, i.e. before and after corrections were made, demonstrates that 
eight different kinds of  error were identified: absence of  the genitive apostrophe in the noun 
pupil (5 cases); omission of  the definite article (4 cases); non-colloquial usage (1 case); concord 
error (1 case); poor word choice (1 case); addition of  a comma (1 case), the removal of  a comma 
(1 case) and the addition of  a full-stop (1 case).



47

Image 18: First Draft Content

 

Image 19: First Draft Content with Highlighted Items Caught by the Boilerplate
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Image 20 (from the first draft) expressed results in percentages. This was changed to numbers in 
Image 21 (in the final version) to comply with the praxis in the remainder of  the thesis. Lower-
case letters were replaced by capital letters (3 cases). A hyphen was added between ‘newly’ 
and ‘learned’ (2 cases) and the noun ‘pupil’ was added for the sake of  consistency. Finally, the 
preposition ‘of ’ was added after ‘Average’ (1 case).

Image 20: First Draft Version of Table

 

Image 21: Final Draft Version of Table
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The final two images, 22 and 23, show the introduction of  indentation in the references list, 
greatly enhancing appearance, clarity and consistency of  formatting in terms of  font, size, and 
style. 

Image 22: First Draft References
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Image 23: Final Draft References

 

Practical Advice for Implementing the Boilerplate in the Classroom

The boilerplate should be introduced to students at a workshop at the very beginning of  the writing 
process, where the basic principles and functions of  the tool are demonstrated and discussed. A 
technical mediator should be present to answer questions and assist students. Each student should 
have access to a computer and complete a series of  tasks/stages in the following order: save the 
boilerplate correctly, explore and discuss the meaning of  different error notifications, explore 
the options for resolving errors, and discuss and practise implementing the strict formatting 
guidelines specified in the boilerplate. Depending on the level of  the students, additional practice 
and support may be required. 
 A practice text should be provided at the workshop, enabling students to experiment 
with different functions. Once this stage is completed it should be emphasized that students 
should write their texts directly in the boilerplate. They should be provided with the technical 
mediator’s contact information (the mediator should respond to enquiries within twenty-four 
hours). A series of  follow-up meetings can be arranged where required.
 It should be stressed during the workshop that the boilerplate does not interfere with the 
‘reviewing function’ (“granska”) in Word. 

Concluding Remarks

The Boilerplate on trial at Kristianstad University is a significant advance on currently available 
templates found in text editing programs: it offers additional functions tailored to the specific 
needs of  a discipline or course, and requires minimum input by students and teachers. It can 
be extended and adapted as new needs or problems arise. As students suggest additions to the 
boilerplate, the latter becomes part of  an ongoing learning process for students and teachers alike. 
The boilerplate can be used at all levels and within all programs where students are required to 
write in English. It can also be used by teachers wishing to publish articles in international journals. 
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Summary

The Boilerplate is a template containing guidelines, suggestions, and solutions that help students, 
teachers and researchers to write papers, reports, essays and theses in English. It helps improve the 
structure of  a text, identifies language, spelling and punctuation problems and suggests stylistic 
improvements. Unlike the system already available in Microsoft Word, it is tailored to specific 
subjects and types of  document. It can be updated on a regular basis, is user-friendly as well as 
time-saving (once the tool is mastered) and is inexpensive to produce. 
 The Boilerplate is a significant advance on currently available text editing programs: it 
offers additional functions tailored to the specific needs of  a discipline or course, and requires 
minimum input by students and teachers. It can be extended and adapted according to the user’s 
needs. As students suggest additions to the boilerplate, the latter becomes part of  an ongoing 
learning process for students and teachers alike. The Boilerplate is also very useful for researchers 
publishing in English and can be adapted to all disciplines.
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Kapitel 5

Att utforma skrivuppgifter
Camilla Forsberg

Inledning

Emellanåt blir man som lärare förvånad när man läser uppgiftssvar från studenter. Ibland beror det 
på att studenterna har läst frågor slarvigt eller chansat eftersom de inte kunde svaret. Ibland beror 
det också på att vi som lärare inte har varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad vi förväntar oss 
av svaret. 

 Det är när jag ser vad du har svarat som jag vet vad jag har frågat.

Själva utformningen av skrivuppgifter är en ofta förbisedd del vid bedömning av studenttexter. 
Att utforma tydliga skrivuppgifter ställer krav på lärarens förmåga att dels lyfta fram det som 
är viktigt i själva kursen, dels inta ett studentperspektiv och förstå hur studenter kan uppfatta 
uppgiften. Det är viktigt att det framgår av skrivuppgifter vad som förväntas av svaren och på 
vilket sätt uppgifterna bedöms när det gäller:

•	 textmässig utformning 
•	 omfattning 
•	 språklig utformning
•	 redovisning av kurslitteratur 

Uppgiftstext

I anvisningar till studenter står det ofta angivet vilken typ av text som olika uppgifter ska 
representera. Men det är inte alltid självklart, vare sig för lärare eller för studenter, vilka ramar som 
gäller för en viss texttyp. Vad är det till exempel för skillnad mellan ett paper, en essä, en rapport 
och en kortare uppsats? Finns skillnaden i omfång, i textmässig utformning eller i hur studenterna 
språkligt förväntas formulera sig? 
 Om man gör en snabbsökning på orden ’paper’ och ’tentamen’ ser man tydligt att 
innebörden i begreppen för olika tentamensuppgifter inte är enhetlig utan kan variera både vad 
gäller innehåll och utformning vilket följande exempel får visa: 

I kursen ingår att skriva ett paper (dvs. en kortare uppsats).

En	paperuppgift	kan	vara	väldigt	löst	definierad	och	öppen.	Den	kan	också	vara	
ganska hårt styrd, det vill säga att läraren bestämmer vilken inriktning papret skall 
ha och vad det skall innehålla.

Ett paper är ett svengelskt uttryck för en kortare vetenskaplig uppsats som är 
skriven i en resonerande form med referenser utifrån en viss frågeställning. 
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Paper; några exakta krav på vilka delar arbetet skall innehålla har vi inte, men 
det	 är	 ett	 rimligt	 antagande	att	de	flesta	 arbeten	kommer	att	 innehålla	 tre	delar:	
En inledning där frågeställning presenteras och motiveras, en central del där 
frågeställningen analyseras och bearbetas utifrån relevant litteratur eller andra källor 
samt en avslutande del där arbetet knyts ihop och eventuella svar, konklusioner, ges. 

Som examination för den här kursen ska ett paper lämnas in (12 pt text, 1,5 
radavstånd) på 15 000-20 000 tecken inkl. mellanslag. I ditt paper ska du fördjupa 
dig	i	ett	eller	flera	av	de	teoretiska	perspektiv	som	vi	behandlat	under	kursens	gång.	
För att få godkänt på ditt paper måste du referera till minst tre facklitterära texter 
och minst tre skönlitterära av de texter som ingår i kurslitteraturen. 

Ju öppnare beskrivningen av en uppgift är desto större är risken att studenter utgår från sina egna 
erfarenheter och utformar sin text på ett sätt som inte stämmer överens med lärarens intentioner 
eller förväntningar, vilket i sin tur kan resultera i att studenterna inte blir godkända på uppgiften. 
Det är viktigt att studenterna förstår vad som förväntas av dem när de får en skrivuppgift. Om 
det inte under kursen har framgått vad som menas med att skriva en viss sorts text måste detta 
framgå av den aktuella uppgiften. Som lärare kan man inte utgå från att alla studenter har samma 
uppfattning om vilka krav texttypen ställer på textmässig utformning, omfattning, språklig 
utformning och redovisning av kurslitteratur. 

Utformning och omfattning

När studenter får en skrivuppgift är det vanligt att det ingår en beskrivning av hur uppgiften rent 
grafiskt	ska	vara	utformad,	exempelvis	om	den	ska	innehålla	rubriker	och	mellanrubriker,	vilket	
radavstånd och vilken radbredd som förväntas och vilket typsnitt som ska användas i rubriker 
respektive	brödtext.	Det	finns	grundläggande	regler	som	gäller	allmänt	för	texter,	exempelvis	att	
man bör använda ett typsnitt med seriffer (”fötter”) i löpande text och att man bör använda ett 
typsnitt utan seriffer i rubriker om man skriver texter som ska läsas i pappersformat. Om man 
däremot skriver texter som ska läsas på skärm gäller det omvända, det vill säga man bör använda 
ett typsnitt utan seriffer i den löpande texten (se bilaga 1 efter kapitel 7). 
 Ofta uppmanas studenter att skriva sina texter med 1,5 radavstånd. Denna 
rekommendation är oftast till för läraren eftersom det ger mer utrymme att kommentera en text 
för hand. Ett ökat radavstånd kan även vara bra för läsare som behöver anpassade texter. Rent 
utformningsmässigt kan dock ett ökat radavstånd ge texttypen ett annorlunda utseende eftersom 
det blir svårare för läsarna att överblicka större avsnitt och att orientera sig efter styckemarkeringar 
och avsnittsbrytningar i texten.  
 Vilken typ av begränsningar vi lärare väljer att ange måste utgå från syftet med uppgiften.  
Om den text som studenterna ska utforma förväntas följa speciella krav, som även tas med i 
bedömningen, ska detta framgå av anvisningarna. Istället för att använda oprecisa formuleringar 
som ”kort” eller ”måttligt” vilket ger utrymme för olika bedömningar är det bättre att i en 
skrivuppgift ange ramar för hur lång texten kan vara, antingen exakt, exempelvis ”500 ord” eller 
”1 A4-sida”, eller med ett visst variationsutrymme, exempelvis ”1500-2500 ord” eller ”3-5 A4-
sidor”. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att textens omfång är en viktig faktor för 
uppgiften. 
 Texter som har ett visst ordutrymme istället för sidbegränsning kan utformas mer 
läsarvänligt	med	exempelvis	kortare	rader	och	fler	mellanrubriker.	I	uppgifter	med	sidbegränsningar	
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kan studenter som vill skriva mycket undvika rubriker eller minska stilstorleken och ändå hålla sig 
inom	ett	angivet	sidantal,	men	med	den	följden	att	texten	blir	svårare	att	läsa	rent	grafiskt.		Ibland	
kan det även vara bra att inte ange textomfång utan istället låta studenterna utifrån uppgiften själva 
avgöra vad som är en rimlig omfattning, och på så sätt få till stånd en diskussion om vad som är 
rimligt i förhållande till den aktuella språksituationen. 

Termer, begrepp och formuleringar

Inte bara innebörden i själva uppgiftstypen kan variera utan även uppgiftsanvisningarna. 
Innebörden i ord som presentera, knyta an, analysera, diskutera, resonera, reflektera och motivera kan 
variera både mellan och inom olika ämnen och kurser. 
 Vad ingår exempelvis i uppgiften att analysera? Själva ordet ”analys” kommer från 
grekiskans ’analysis’, upplösning, och när man analyserar något delar man upp det i mindre delar. 
För många, såväl lärare som studenter, ingår av tradition även en sammanställning, en syntes, av 
analysenheterna i uppgiften att analysera, men om man strikt följer ordets grundbetydelse ingår inte 
syntesen.
 Nedanstående exempel visar en uppgift som anger att studenterna utifrån ett större 
system ska ta fram mindre delar som visar på svårigheter.

Analysera vilka uttalssvårigheter inläraren har.

Att studenterna även ska hitta eventuella mönster och dra slutsatser om dessa mindre delar ryms 
inte i den språkliga formuleringen. Om syftet är att studenterna ska ta med dessa aspekter behöver 
uppgiften preciseras:

Analysera vilka uttalssvårigheter inläraren har och gör en sammanställning av det 
som du kommer fram till i analysen. 

Vill man som lärare dessutom att studenterna ska dra slutsatser utifrån sin analys och syntes får 
man skriva det:

Analysera vilka uttalssvårigheter inläraren har och gör en sammanställning av det 
som du kommer fram till i analysen. Vilka slutsatser kan du dra utifrån detta?

Det är viktigt att det tydligt framgår av uppgiften vad studenterna förväntas göra och vad som ska 
bedömas. Utifrån följande uppgiftsformulering:

Försök att beskriva metoden utifrån ett användarperspektiv.

kan man bara bedöma studenternas försök att beskriva metoden utifrån ett användarperspektiv och 
inte om metoden beskrivs utifrån detta perspektiv. Med en tydligare inriktad uppgiftsformulering 
kan man bedöma hur väl metoden faktiskt beskrivs: 

Beskriv metoden utifrån ett användarperspektiv.

Eftersom uppgifter ofta handlar om att studenter ska redovisa sina kunskaper med utgångspunkt 
i aktuell kurslitteratur och eftersom personen bakom en formell text ofta ska tonas ner bör det 
tydligt framgå av uppgifter om studenterna förväntas redovisa även sina egna åsikter. Det gör det 
inte i nedanstående uppgift:
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Redogör utifrån kurslitteraturen för ledningsfunktionens roll i ett förändringsarbete. 
Diskutera eventuella möjligheter och hinder hos ledarskapet för att ett ”effektivt” 
förändringsarbete ska kunna ske.

Utifrån uppgiftsformuleringen är det möjligt att godkänna svar där studenter enbart har utgått 
från innehållet i kurslitteraturen och svar där studenter både har utgått från kurslitteratur och 
redovisat	egna	tankar	och	reflektioner.	Det	går	däremot	inte	att	underkänna	svar	på	grundval	av	
att	studenter	inte	har	redovisat	egna	tankar	och	reflektioner.	

Språksituation 

Alla texter har en mottagare, de har ett mer eller mindre uttalat syfte och de ingår i ett större 
sammanhang. Genom att i skrivuppgifter ange: 

•	 var texten ska eller skulle kunna publiceras 
•	 vilket syfte texten har
•	 vem som är textens faktiska eller tänkta mottagare 

får man fram en större precision i uppgiften som gäller textmässig utformning, omfattning och 
språklig utformning. Om dessa förutsättningar inte anges öppet är det troligt att olika personer 
– både lärare och studenter – drar olika slutsatser och utformar och tolkar svaret utifrån sina 
omedvetna förväntningar. 
 Följande uppgiftsformulering ger utrymme för egna tolkningar hos såväl lärare som 
studenter:

Förklara följande begrepp: …

Om uppgiften preciseras blir tolkningsutrymmet för både urval av innehåll och språklig utformning 
mindre och det blir även lättare att bedöma svaret:

Förklara följande begrepp för en person som inte har läst någon kurs i psykologi.

I	den	sistnämnda	anvisningen	finns	en	precisering	som	visar	vilken	språklig	nivå	som	förväntas	
i svaret. Preciseringen ställer även krav på ett perspektivseende hos studenterna, som här måste 
tolka hur mottagaren förstår innehållet, och det förutsätter att studenterna själv har förstått 
innebörden i begreppen och kan omformulera innehållet i kurslitteraturen. 
 Om syftet med uppgiften är att studenterna ska visa att de behärskar ett vetenskapligt 
fackspråk kan man istället skriva:

Förklara följande begrepp. Använd fackspråk.

Nedan följer ett annat exempel på en uppgift där anvisningarna ger utrymme för olika tolkningar:

Motivera varför du anser att det är viktigt att ha kunskap inom detta område, 
presentera teoribildningen/faktaunderlaget inom området och visa hur teorin/
faktan kan tillämpas i en faktisk undervisningssituation.
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Uppgiftsformuleringen är vag och ger upphov till följdfrågor; Vilken typ av text är det som ska 
skrivas? Vilket är textens syfte? Vem är mottagare till den skrivna texten? Med mera preciserade 
anvisningar får studenterna information om hur uppgiften ska struktureras och vilken språklig 
nivå som förväntas:

Skriv en sammanhängande text där du tydligt:

1) motiverar varför du anser att det är viktigt att ha kunskap inom detta område, 
2) presenterar teoribildningen/faktaunderlaget inom området, 
3) visar hur teorin/faktan kan tillämpas i en faktisk undervisningssituation.

Din text ska kunna delas ut till lärarkollegiet på din skola och användas som 
underlag för arbetet med andraspråkselever.

I nedanstående uppgiftsexempel ges en anvisning som även den ger utrymme för olika tolkningar:

Beskriv	din	syn	på	genmodifiering.

Här ges inga ramar för uppgiftens språkliga eller textmässiga utformning. Jämför med följande 
formulering:

Skriv	en	insändare	till	Kåriren	där	du	beskriver	din	syn	på	genmodifiering.

I den senare skrivuppgiften får studenterna utifrån texttypen information om hur texten ska vara 
utformad (spaltad text, eventuellt med mellanrubriker) och en uppfattning om möjligt omfång 
(en insändare är normalt inte längre än en halv sida) samtidigt som den ger anvisningar om vilka 
mottagare den vänder sig till (Kåriren skrivs i första hand för studenter) och därigenom ges 
också ledtrådar om vilket språk som förväntas i texten (mer populärvetenskap, färre facktermer). 
Studenter som är osäkra kan dessutom lätt hitta en äkta text av detta slag genom att läsa tidigare 
insändare och på så sätt få ett mönster för sitt skrivande.
 Naturligtvis måste alla anvisningar utgå från uppgiftens syfte. Om syftet med uppgiften 
är att se vilka val studenterna själva gör för att skriva en effektiv text ska uppgiften lämna utrymme 
för detta, men det bör i så fall framgå att det är syftet med uppgiften:

Uppgift: Vad är egentligen en lärares viktigaste arbetsuppgift?

Du får själv bestämma hur mycket du vill skriva, vem du skriver till, var din text 
skulle kunna publiceras och om du ska använda någon kurslitteratur. Ange vilka val 
du har gjort när du lämnar in uppgiften.

Redovisning av litteratur i uppgifter

Det är viktigt att det framgår av skrivuppgifter på vilket sätt studenterna förväntas hantera 
kurslitteratur och eventuella andra källor. Ju mer formell en text är desto högre är kraven på 
att studenterna ska redovisa källor och att de ska göra det på ett speciellt sätt. Det är lätt för 
studenter	 att	 hitta	 information	om	hur	 citat	 ska	 utformas	 grafiskt	 i	 eller	 utanför	 den	 löpande	
texten.	Det	 finns	 även	 ofta	 relativt	 tydliga	 anvisningar	 om	hur	 de	 ska	 ange	 källor	 enligt	 olika	
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system, exempelvis Harvard- eller Oxfordsystemet, men rent språkligt är det få lärare som går 
igenom hur en text baserad på olika källor kan se ut. 
 Följande exempel visar två olika sätt att hantera källor. I det första exemplet är fokus 
riktat mot författarna: 

Pedagogers utbildning i utomhusundervisning är viktig. Magntorn (2007) skriver att 
man inte kan kräva att en pedagog ska ta med sig undervisningen ut om hon eller 
han inte fått prova på utomhuspedagogik först. Szczepanski och Dahlgren (1997) 
skriver	att	det	på	vissa	lärarutbildningar	finns	utomhuspedagogik	i	läroplanen.	

I det andra exemplet riktas fokus mot själva innehållet:

Pedagogers utbildning i utomhusundervisning är viktig. Man kan inte kräva att 
en pedagog ska ta med sig undervisningen ut om hon eller han inte fått prova 
på	 utomhuspedagogik	 först	 (Magntorn	 2007).	 På	 vissa	 lärarutbildningar	 finns	
utomhuspedagogik i läroplanen (Szczepanski och Dahlgren 1997). 

Syftet med uppgiften får avgöra om det är lämpligast att låta olika källor ställas mot varandra 
eller om källornas innehåll ska skrivas in i ett större sammanhang med studenternas egna ord 
eller tolkningar. Det viktiga är att vi som lärare är tydliga med att ange vad som förväntas utifrån 
uppgiften och den texttyp som den representerar.

Sammanfattning

Tydliga anvisningar i skrivuppgifter underlättar för både lärare och studenter. Att redan när 
uppgiften ges ange ramar för uppgiftens omfattning och för den textmässiga och språkliga 
utformningen, tydliggör vad det är som bedöms och vad som kan bedömas. Att utgå från den 
aktuella språksituationen gör det möjligt för lärare att både fokusera, variera och i viss mån 
verklighetsförankra skrivuppgifter. 

Exempel på en skrivuppgift som utgår från språksituationen:

Skriv en text om det föreslagna naturreservatet utifrån följande språksituation:

Syfte: Locka besökare till området och informera om dess karaktär
Mottagare: Naturintresserad allmänhet
Kanal:  Broschyr som ska läsas i pappersversion (inte från skärm) 
Omfång: Högst 500 ord (motsvarande ca 1 A4-sida)

De	flesta	formella	texter	som	skrivs	utanför	en	undervisningssituation	har	tydliga	ramar.	Texterna	
skrivs ofta på någons uppdrag, med ett visst syfte, för bestämda mottagare och de förmedlas via 
en bestämds texttyp med ett ungefärligt utrymmesomfång. Ju mer medvetna studenterna är om 
ramarna för en skrivuppgift desto bättre kan de anpassa sina texter för att uppnå den önskade 
effekten.



59

Kapitel 6

Att ge respons
Therése Granwald

Inledning

Detta kapitel handlar om vad respons är, hur den kan ges och hur lärare kan arbeta med respons 
på studenters texter. Det tar även upp hur lärare kan uppmuntra studenterna till att själva utbyta 
respons sinsemellan.

Respons – ett svar och en växelsång

Ordet ’respons’ härstammar från latinets ’responsum’ vilket betyder svar eller liturgisk växelsång. 
Just växelsång kan ses som en metafor för ett väl fungerande responsmöte där skribenten skriver 
och respondenten (lärare eller medstudent) svarar. Respondenten svarar med både svar och frågor 
och försöker visa den bild och den känsla som texten ger. Respondenten berättar vad som fungerar 
bra i texten och vad som fungerar mindre bra – och förklarar varför. Respondenten håller upp en 
spegel i vilken texten kan få syn på sig själv och ger också sin egen och ämnets spegling av texten. 
Respondenten sätter in texten i ett kommunikativt sammanhang med det enda syftet att utveckla 
texten och skribentens skrivande.
 Till skillnad från kritiken vänder sig responsen till en text under arbete, inte till ett färdigt 
alster. Där kritik syftar till att ge ett värderande omdöme på en färdig text ger responsen istället ett 
svar som syftar till fortsatt utveckling.

Skriftlig och muntlig respons

Den respons läraren ger till sina studenter kan vara skriftlig, muntlig eller både och. Den ideala 
responsen är såväl skriftligt som muntlig. När läraren läser har han eller hon en penna i handen och 
gör löpande anteckningar i texten. Under den första genomläsningen antecknar läraren spontana 
intryck av texten. Därefter återvänder läraren till dessa och försöker sätta ord på sina intryck: 
Varför upplever jag denna formulering som särskilt lyckad? Varför ”flyter” läsningen bra i detta 
avsnitt? Varför känns texten ”rörig” just här? Varför tappar jag tråden? Till sin hjälp kan läraren 
ha frågorna som är kopplade till språksituationen och texttriangeln som presenteras nedan. När 
läraren sedan träffar studenten för att ge respons är det viktigt att responsen löpande förklarar 
intrycken utifrån ett ”därför” – ”jag anser det här därför att ...”, och att responsen genomgående 
hålls nära texten – ”låt mig ge ett exempel på en särskilt tydlig formulering i din text ...”. 
 Det är betydelsefullt att lyfta fram såväl positiva som kritiska synpunkter och att undvika 
värdeomdömen som inte kopplas till exempel i texten. Det är bättre att istället försöka få skribenten 
själv att förstå hur han eller hon har arbetat, vilken effekt detta har på texten samt hur han eller 
hon kan vidareutveckla sin text. Läraren får gärna anknyta till andra goda exempel som med fördel 
hämtas från tidigare studenters arbeten eller andra akademiska texter av god kvalité. Det går inte 
att överskatta vikten av att presentera goda exempel och visa för studenten vad som är en ”bra” 
text eller formulering och förklara varför.
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 Varför ska man då undvika värdeomdömen? Värdeomdömen är ofta inte särskilt 
konstruktiva. Att få höra att ens text är bra är visserligen bekräftande och stärkande för självkänslan, 
vilket i sig är viktigt, men utan ett efterföljande ”för att” blir responsen snarare kritik, ett omdöme 
som det inte går att använda som underlag för att utveckla texten.

Språksituationen

Att bestämma de olika faktorerna i språksituationen – syfte, avsändare, mottagare, texttyp och 
kanal – är grunden för allt skrivande. Frågorna nedan är tänkta att användas som en utgångspunkt 
när läraren förbereder och ger sin respons på en students text. Frågorna kan appliceras under hela 
skrivprocessen, oavsett om studenten befinner sig i för-, skriv- eller efterstadiet (se kapitel 1). Ju 
längre studenten har kommit i sin skrivprocess – ju närmare studenten är det färdiga resultatet – 
desto mer kan läraren i sin respons fokusera på textens språkliga utformning. Responsen ska alltid 
anpassas utifrån var i processen studenten befinner sig; i början av processen är frågor som rör 
syfte, sändare och mottagare särskilt viktiga och ju närmare sluttexten studenten kommer desto 
viktigare blir responsen på textens språkliga utformning och hur väl texten är anpassad till den 
avsedda texttypen.

Syfte

Utgå från följande frågor:

1. Är textens syfte klart och tydligt formulerat?
2. Är textens syfte klart och tydligt avgränsat? 
3. Är textens syfte genomgående eller förändras det genom texten, i så fall hur?

Sändare

Utgå från följande frågor:

1. Hur gör sig textens sändare synlig i texten? Framträder sändaren till exempel som en subjektiv 
tyckare?

2. Gömmer sig sändaren bakom generaliseringar, som till exempel genom ordet ”man”? 
3. Har sändaren i sin strävan efter att vara objektiv blivit totalt osynlig och vilken effekt ger detta 

i texten?
4. Är ”medsändarna” tydliga i texten, det vill säga är källhänvisningar tydliga och korrekta?
5. Blir sändaren ibland subjektiv eller personlig i sitt språk, till exempel vad gäller ordval? 
6. Har sändaren förstått sin roll som skribent och anpassat sitt språk och sin stil efter rollen?

Mottagare

Utgå från följande frågor:

1. Vem är textens mottagare? Är det en specifik grupp läsare eller en bred allmänhet? 
2. Vilka förkunskaper har mottagaren?
3. Hur ska mottagaren använda texten? 
4. Hur tror du att mottagaren påverkas av texten?
5. Är texten anpassad för den tänka målgruppen?



61

Texttyp 

Utgå från följande frågor: 

1. Uppfyller texten förutsättningarna för sin texttyp? Varför/varför inte? 
2. Koppla responsen till textens alla nivåer; Hur förväntas dispositionen se ut i en text av denna 

texttyp? Finns det delar som saknas? Håller texten en lämplig stilnivå? Varför passar inte detta 
ordval in i den tänkta texttypen?

Kanal

Utgå från följande frågor:

1. Hur är texten anpassad efter den tänkta publiceringskanalen?
2. Uppfyller texten kraven för publicering i denna kanal?

Grundförutsättningar för det goda responsmötet

Man lär sig att skriva genom att skriva, läsa och ge respons. Genom att skapa förutsättningar för 
studenterna att ge inbördes textrespons under hela skrivprocessen gör du både dem och dig själv 
som lärare en stor tjänst. Som lärare kan man delta i en del av studenternas responsmöten men 
också låta studenterna ha ”lärarlösa” responstillfällen. Din roll som lärare under responsmötena är 
att vara samtalsledare, moderator och bollplank. Nedan presenteras grundläggande förutsättningar 
för det goda responsmötet:

1) Förbered responsmötet
Studenterna behöver komma väl förberedda till responsmötet. För att underlätta detta kan läraren 
ge studenterna en responsmall att arbeta utifrån. Responsmallen kan till exempel utgöras av 
frågorna i skrivsituationen (se ovan eller kapitel 7). Om det är många studenter eller långa texter 
kan man koncentrera responsen till aktuella områden.

2) Kommentera skriftligt
Studenterna ska läsa igenom texten minst två gånger och göra anteckningar efterhand som de 
läser och ta med sig sina anteckningar till responsmötet. Uppmana studenterna att alltid läsa texten 
de ska ge respons på från en utskrift om det är möjligt (vi läser mer noggrant från papper än från 
skärm).

3) Var konkret
Responsen ska utgå från texten och inte från den som har skrivit den. Responsen ska hållas 
nära texten och hela tiden knytas till den med konkreta exempel. Om det behövs kan läraren be 
respondenten att återknyta till texten genom att be om konkreta exempel hämtade ur den aktuella 
texten.

4) Koncentrera kommentarerna
Respondenten ska hålla sig till texten och inte komma på avvägar in i personliga reflektioner, 
minnen, anekdoter eller åsikter. Om respondenten inte håller sig till texten kan läraren avbryta 
och återknyta till texten.
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5) Kommentera texten utifrån språksituationen
Respons som gäller formalia sparas till sist och kan gärna ges som en skriftlig kommentar direkt till 
skribenten. Att lägga tid på att muntligt gå igenom slarvfel, interpunktion eller mindre språkmissar 
är inte konstruktivt.

6) Visa respekt för texter och personer
Responsen ska präglas av ömsesidig respekt. Betona att alla sitter i samma båt och att de ska 
hjälpas åt. Betona att det inte rör sig om värdeomdömen eller kritik utan om att beskriva vad man 
har sett, känt och lärt sig under läsningen. På så vis blir responsen konstruktiv.

7) Låt alla komma till tals
Det är inte helt lätt att skapa en god samtalsmiljö. Skrivandet är något personligt och det är 
lätt att studenter tar responskommentarer på texten som kommentarer på ”sig själv”. Arbeta 
därför medvetet på att skapa ett gott och respektfullt klimat genom att ge tydliga ramar för hur 
responsmötet ska gå till (tid, plats, talarordning, vad man ska tala om, responsmall m.m.).
 Låt alla tala till punkt och spara skribentens frågor till sist. Den som får respons ska 
lyssna och ta till sig av de kommentarer som han eller hon får utan att gå i försvarsställning. Ofta 
får studenten då inte bara svar på sina egna frågor utan får också veta nya saker om sin text som 
han eller hon själv inte har uppmärksammat. 

8) Sammanfatta och utvärdera responsmötet
Låt studenterna avrunda responsmötena med att gemensamt anteckna hur mötet avlöpt. Vad 
diskuterade de? Vad lärde de sig? Vad ska de ta reda på till nästa gång?

Texttriangeln

Språket kan delas upp i flera olika nivåer; från fonetisk nivå till textnivå. När du som lärare läser 
och ger respons är det bra om du kan ge exempel på hur språket fungerar på alla olika nivåer i 
texten, se nästa sida för modell.

Textnivå/Komposition
På textnivån kan man ge respons på textens hela komposition. Se närmare på textbindning, 
styckeindelning, disposition, intertextualitet (det vill säga hur texten samspelar med andra texter) 
samt hur texten är anpassad till kraven på den avsedda texttypen.

Syntaktisk nivå
På den syntaktiska nivån kan man ge respons på frasernas och meningarnas uppbyggnad. Se 
närmare på meningslängd, höger- eller vänstertyngd, satsförkortningar, ofullständiga satser 
och passiveringar (läs mer om detta i kapitel 7). Ge respons på hur frasernas och meningarnas 
uppbyggnad påverkar texten.

Lexikal nivå
På den lexikala nivån kan man ge respons på textens ”lexikon”, det vill säga ordvalet. Se närmare 
på ordens betydelser, svårighetsgrad, längd, härkomst, bruklighet, stilvalör, perspektiv, frekvens, 
ordklass och form. Ge respons på hur ordvalen påverkar texten.
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Fonetisk nivå
På den fonetiska nivån kan man ge respons på språkets rytm och klang. Använder skribenten 
allitterationer, assonanser eller rim? Hur fungerar i så fall det? Hur har skribenten använt 
interpunktion? Hur påverkar interpunktionen textens rytm och läsbarhet?

Sammanfattning

Det är skillnad på kritik och respons. Respons ges på en text som ska fortsätta att utvecklas och 
syftet med responsen är att hjälpa texten att på ett konstruktivt sätt uppnå sin fulla potential. Kritik 
är ett värdeomdöme som man ger på en färdig produkt. För att ge konstruktiv respons ska man 
så långt det går visa med tydliga exempel hämtade från texten och undvika att ge värdeomdömen.
 Tänk på skribenten när du ger respons, hur han eller hon kan arbeta vidare med sin text 
utifrån dina kommentarer. Till din hjälp kan du ha en mall baserad på frågorna i språksituationen 
ovan eller texttriangeln som beskriver de olika delarna i en text. Anpassa din respons utifrån var i 
skrivprocessen skribenten befinner sig. Hjälp studenterna att själva skapa responsgrupper – att ge 
och få respons utvecklar studenterna som skribenter.
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Kapitel 7

Vad man språkligt bör uppmärksamma 
och kommentera i studenttexter

Camilla Forsberg

Inledning

Vad man bör uppmärksamma och kommentera i studenttexter när det gäller språklig utformning 
beror på vilket syfte man som lärare har med uppgiften och med kommentarerna. De flesta texter 
som skrivs på högskolor och universitet syftar till att studenterna ska visa att de har förstått det 
ämne som kursen behandlar. Detta framgår ofta explicit av anvisningarna för uppgiften. Men de 
flesta studenttexter har även ett implicit syfte, nämligen att studenterna ska visa att de behärskar 
det akademiska språket. För många studenter kan detta vara svårt eftersom de inte har fått lära 
sig att skilja mellan formellt och informellt språkbruk eller mellan tanke- och presentationstexter 
(se kapitel 1), inte har kunskap om att den språkliga utformningen följer olika krav i olika 
framställningsformer eller inte har fått tydliga anvisningar om språksituationen i skrivuppgiften 
(se även kapitel 5).
 Innehåll och språk hänger naturligtvis ihop men man kan skriva om samma ämne på 
olika sätt beroende på vem som är textens mottagare, vilket syfte texten har och genom vilken 
texttyp innehållet förmedlas. Om man som lärare tydligt anger vad som gäller för den text som 
ska skrivas, bland annat vem som i första hand ska läsa texten och var den eventuellt skulle kunna 
publiceras, så att förutsättningarna därmed blir synliga för både lärare och studenter, blir det lättare 
att komma med relevanta synpunkter på textens innehåll och utformning. Ett annat alternativ är 
att låta studenterna själva ange syftet med sina texter, vem de skriver den till och i vilken form den 
är tänkt att nå läsarna så att man som lärare kan kommentera innehållet och bedöma texten utifrån 
dessa grunder. 
 Här nedanför följer en översikt över olika delar som man bör gå igenom när man 
granskar en text. Vid vissa tillfällen kan det vara relevant att granska alla delarna av en text, vid 
andra tillfällen räcker det att närgranska vissa delar, beroende på uppgiften, förväntade lärandemål 
eller studentens behov. Översikten är tänkt att vara ett stöd just för granskning av redan skrivna 
texter men kan med fördel även användas av studenter när de skriver sina texter eller av lärare som 
en utgångspunkt för det som kan tas upp vid introduktionen av en ny uppgift. De delar som tas 
upp i detta kapitel är:

a) Språksituation

b) Struktur och utformning

c) Styckeindelning – innehåll och markering 

d) Syntax – satser och fraser 

e) Lexikon – ord och stilnivå

f) Tecken – interpunktion, grafiska markeringar och stavning
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Textgranskning

Det är oftast bra att börja granska de övergripande delarna av en text och sedan gå vidare till 
detaljer, eftersom det är svårare att behålla helhetsperspektivet när man börjar detaljgranska vissa 
delar. 

a) Språksituationen
Många av de problem som kan uppstå i en text på olika nivåer hör samman med att studenten 
inte är medveten om textens grundläggande förutsättningar. Den viktigaste frågan när man ska 
granska en text är därför: fungerar texten i sitt sammanhang? 
 När vi skriver en text utgår vi ofta omedvetet från vissa föreställningar som påverkar 
textens utformning och innehåll; vi skriver texter som vi är vana att skriva dem eller som vi tror 
att de ska skrivas utan att till exempel reflektera över vem som egentligen är textens mottagare 
och utifrån vilken roll vi skriver eller uppfattas ha av mottagaren. Ju mer omfattande en text är 
desto viktigare blir det att medvetandegöra de olika faktorerna i språksituationen. Bland annat är 
det viktigt att se hur mottagarna och texttypen påverkar både urvalet av innehåll och det ordval vi 
använder i en text och hur syftet med en text påverkar hur vi formulerar oss för att uppnå avsedd 
effekt. 
 När vi kommenterar eller bedömer en studenttext måste vi göra det utifrån de olika 
faktorerna i språksituationen: 

Ämne: Behandlar texten rätt ämne? Är ämnet tillräckligt avgränsat?

Syfte: Framgår textens syfte (att informera, övertyga m.m.)? Ska syftet skrivas ut explicit eller ska 
det utläsas implicit av textens utformning?

Avsändare: Utifrån vilken roll skriver studenten texten (som student, ekonom på ett företag, lärare i 
hem- och konsumentkunskap eller privatperson)? Är innehållet och språket anpassat efter textens 
avsändare?

Mottagare: Vilka är textens mottagare (lärare på utbildningen, andra studenter, blivande kollegor, 
allmänheten m.m.)? Är innehållet och språket anpassat efter textens mottagare och deras kunskaper 
och förväntningar?

Texttyp: Följer texten de krav som ställs på texttypen (rapport, paper, artikel, reflektion m.m.)?

Tid: Är texten anpassad till den tid läsarna har på sig att ta del av innehållet? Är texten anpassad till 
den tid författaren har på sig att skriva den?

b) Struktur och utformning
I längre texter är det viktigt att läsare kan hitta – och hitta tillbaka till – olika avsnitt utan att behöva 
läsa hela texten. Ju längre en text är desto viktigare är det att strukturen är tydlig och lätt går att 
överblicka. Den övergripande strukturen i en text visas främst genom disposition, rubriker och 
avsnittsindelning. Följande frågor kan vara till hjälp när man vill granska hur en text är uppbyggd:

• Får man som läsare en tydlig överblick över textens struktur? Är det tydligt vilka delar som är 
över- respektive underordnade?  Bildar texten en sammanhängande och logisk enhet?

• Bör olika avsnitt eller stycken markeras med rubriker eller på annat sätt (exempelvis 
punktlistor, illustrationer, ramar, anfanger m.m.)?

• Hur fungerar dispositionstypen i texten?
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Beroende på innehållet kan en längre text vara olika disponerad inom olika avsnitt. Exempelvis kan 
en inledande bakgrundsbeskrivning ha en kronologisk disposition medan en avslutande diskussion 
kan ha en tematisk disposition. Det viktiga är att innehållet i texten presenteras på ett sätt som är 
tydligt för läsarna och stämmer med mönstret för texttypen. Olika texttyper kännetecknas ofta av 
en grundläggande dispositionsprincip:

Kronologisk disposition – utgår från en tidsordning och är vanlig i berättande texter. 

Logisk disposition – lyfter fram relationer som orsak-verkan och är vanlig i förklarande, vetenskapliga 
texter.

Tematisk disposition – presenterar texters innehåll i olika teman eller perspektiv och är vanlig i 
lärobokstexter. 

Rumslig disposition – lyfter fram olika delar av ett område eller en plats och är vanlig i beskrivande 
texter.

Emfatisk disposition – lyfter fram det viktigaste innehållet och är vanlig i nyhetstexter. 

c) Styckeindelning – innehåll och markering 

Styckeindelningen är en hjälp till läsarna att se sammanhangen i en text. Att dela in en text i stycken 
ställer krav på att författaren har tydliggjort sambanden för sig själv. Texter utan styckeindelning 
eller med väldigt långa stycken ger ett kompakt intryck och texter med många korta stycken ger 
ett upphackat intryck. Det bästa är att variera en text med långa och korta stycken som samspelar 
med innehållet.  Följande frågor kan vara till hjälp när man vill granska styckeinnehåll och 
styckeutformning i en text:

• Är texten indelad i stycken? Hur ser styckeövergångarna ut?
• Bildar varje stycke en enhet? Kan alltför långa stycken delas upp? Kan väldigt korta stycken 

sammanfogas till ett längre? 
• Hur fungerar inledningsmeningen i stycket? Behövs den? 
• Hur fungerar avslutningsmeningen i stycket? Hör det till saken eller för det in något nytt?
• Används samma styckemarkering genomgående – blankrad eller indrag? 

Styckemarkeringen i en text ger viktig vägledning till läsarna om hur innehållet i texten är strukturerat 
och påverkar uppfattningen av texten i stort. Det är därför viktigt att nya stycken markeras tydligt. 
Nya stycken signaleras i vänstermarginalen och kan markeras med antingen blankrad eller indrag. 
För att vara tydligt bör ett styckeindrag göras i förhållande till radlängden – ju längre rader desto 
längre indrag. Man ska inte använda så kallade radstycken, även kallade hybridstycken, det vill säga 
stycken som börjar längst till vänster utan vare sig indrag eller blankrad, eftersom de är otydliga 
och överlämnar till läsarna att avgöra hur innehållet i texten hör ihop. 

d) Syntax – satser och fraser

Även meningsstrukturen är viktig för att öka läsbarheten i en text. Främst bör man granska 
placeringen av innehållet i en mening eftersom det påverkar både avkodningen och tolkningen av 
texten. Följande frågor kan vara till hjälp när man vill granska meningsbyggnaden i en text:

• Är meningarna logiskt uppbyggda? Kommer ny information tidigt eller sent i meningarna? 
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När meningar börjar med känd information, så kallat tema, och följs av ny eller okänd information, 
så kallat rema, följer de en logisk uppbyggnad. Meningar som är skrivna utifrån tema–rema-
principen är lättare att förstå eftersom de belastar läsarnas arbetsminne mindre; läsarna möter först 
den information som de redan känner till och bygger sedan vidare på den med ny information. 
Jämför följande exempel där det andra följer tema–rema-principen:

a) Ångest kan beskrivas och definieras på olika sätt. Plötsliga panikattacker som 
försvinner kan vara ångest. Efter en kraftig påfrestning kan man få djup och 
långvarig ångest. 
 
b) Ångest kan beskrivas och definieras på olika sätt. Den kan uppstå plötsligt, som 
en panikattack, och sedan försvinna. Ångest kan också vara djup och långvarig efter 
en kraftig påfrestning. 

• Hur ser inledningen på meningarna ut, det vill säga det så kallade fundamentet? 

Fundamentet är en viktig plats att ta hänsyn till när man som författare vill underlätta för läsarna 
att se sammanhangen och tolka innehållet i en text, och en viktig plats att kommentera när man 
granskar en text. (Fundamentet är den satsdel som står före det finita verbet i en huvudsats. I 
svenska språket kan endast en satsdel stå i fundamentet, men själva satsdelen kan bestå av mer 
än ett ord.) Jämför följande exempel där det första har subjekt i fundamenten och det andra har 
tidsadverbial i fundamenten:

a) Området låg under havsytan för 15 000 år sedan när Östersjön nådde sin högsta 
nivå under deglaciationen. Området var torrlagt 4000 år senare. 
 
b) För 15 000 år sedan när Östersjön nådde sin högsta nivå under deglaciationen låg 
området under havsytan. 4000 år senare var området torrlagt.

Beroende på vilken satsdel som placeras i fundamentet får innehållet i meningen olika fokus. 
I svenska texter skrivna av vuxna med svenska som modersmål står subjektet i fundamentet i 
cirka 60 procent av meningarna, vilket är naturligt eftersom subjektet ofta är tema i en text och 
därmed bör stå tidigt i en mening. De övriga 40 procenten utgörs vanligen av satsdelar som binder 
samman texten på olika sätt genom att visa den bakomliggande dispositionsprincipen, exempelvis 
tids-, rums-, sätts- eller omständighetsadverbial. Texter med liten variation i fundamentet antyder 
att de behöver utvecklas när det gäller textbindning.

• Är meningarna lätta att läsa? Är långa satser och fraser placerade i slutet eller i början av en 
mening, det vill säga är meningarna höger- eller vänstertunga? 

Meningar som har mycket information och långa bisatser eller fraser i slutet räknas som högertunga, 
medan meningar med mycket information i början räknas som vänstertunga. Högertunga 
meningar är oftast lättare att läsa och förstå eftersom de är lättare att bearbeta i arbetsminnet, men 
högertunga meningar, med korta fundament, kan ge ett talspråkligt intryck, exempelvis: 

Jag hade min verksamhetsförlagda utbildning på en liten F-2 skola med fyra klasser. 
Min handledare är ingen klasslärare utan en speciallärare men jag var mestadels i en 
tvåa där min handledare brukar vikariera. Det är 24 barn i klassen, ungefär lika 
många pojkar som flickor. Det är även i den klassen som jag hade mitt läs- och 
skrivarbete. 
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Vänstertunga meningar, med långa fundament, är ofta mera svårlästa och kan ge ett byråkratiskt 
intryck, exempelvis: 

Undersökning om de möjligheter som finns att utveckla denna plats som 
ett rum för vila, återhämtning och avkoppling har gjorts genom studier om 
trädgårdsterapeutiska teorier. 

• Kan någon mening koncentreras?

Okoncentrerade meningar med utfyllnadsord ger ett talspråkligt intryck, exempelvis:

Som så ofta annars så finns det ingen självklar lösning på problemet med asfaltering 
kontra bevarande av gamla grusvägar.  

I skriftspråket är kraven på koncentration högre, exempelvis: 

Det finns ingen självklar lösning på problemet med asfaltering kontra bevarande av 
gamla grusvägar. 

• Är någon mening för kompakt? Kan den delas upp i flera meningar? 
• Är någon mening för kort? Kan den samordnas med andra meningar? 
• Kan någon mening tas bort? 
• Innehåller meningarna subjekt?

Subjektslösa satser räknas som ogrammatiska i svenskan, exempelvis:

*Studerade området vid fältet noggrant. 

I formella texter förväntas fullständiga meningar, även om en del satsdelar är självklara i 
sammanhanget:

Vi studerade området vid fältet noggrant.  

• Hur ser textbindningen ut? Hänger texten ihop genom sitt innehåll och/eller genom språkliga 
sambandsmarkörer?

I en välskriven text finns både innehållsliga, semantiska, samband mellan orden, till exempel 
nordiska språk-urnordiska-svenska-danska, och språkliga sambandsmarkörer, till exempel därför att, 
eftersom, fastän, dessutom, däremot, å ena/andra sidan, för det första/andra. 

• Hur är förhållandet mellan syntaktiska meningar (det vill säga huvudsatser med subjekt och 
predikat inklusive eventuella bisatser) och grafiska meningar (det vill säga en mening från stor 
bokstav till punkt)?

Huvudregeln är att en huvudsats, inklusive eventuella bisatser, ska innehålla subjekt och predikat, 
i annat fall räknas meningen som ofullständig. I formella texter bör man undvika ofullständiga 
meningar och meningsfragment eftersom de, förutom att de är grammatiskt ofullständiga, ofta ger 
en ojämn läsrytm (se även satsradningar och fristående bisatser nedan), exempelvis: 
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a) Testerna visade olika resultat. *Varje gång. (= en huvudsats, två grafiska 
meningar) 
 
b) Testerna visade olika resultat varje gång. (= en huvudsats, en grafisk mening) 

• Finns det satsradningar, det vill säga huvudsatser som samordnas med kommatecken eller 
korta huvudsatser som staplas efter varandra? 

Satsradningar kan öka tempot i en text men ger ofta ett ojämnt intryck. Texter med satsradningar 
överlåter också till läsarna avgöra hur de olika meningarna hör ihop, exempelvis: 

Eleverna var något yngre än lärarna, de var odrägliga, de flesta stack hem innan 
lektionen var slut. 

Om satserna språkligt binds samman till större enheter blir det lättare för läsarna att få flyt i 
läsningen och se hur de olika delarna hänger ihop, exempelvis: 

Eleverna, som var något yngre än lärarna, var odrägliga och de flesta stack hem 
innan lektionen var slut. 

• Finns det fristående bisatser?

Grundregeln är att varje grafisk mening ska bestå av en huvudsats inklusive eventuella bisatser. 
Om en bisats skrivs som en egen enhet blir denna grammatiskt ofullständig, sambanden i texten 
blir otydligare och flytet i läsningen blir sämre. Jämför följande exempel där det första innehåller 
två fristående bisatser: 

a) Jag insåg hur viktigt det var. *Att man lyssnar på dem. *Att deras åsikter betyder 
något. 
 
b) Jag insåg hur viktigt det var att visa att man lyssnar på dem och att deras åsikter 
betyder något. 

• Används passiva satser?

Passiva satser är svårare för läsarna att tolka än motsvarande aktiva satser. Jämför följande exempel 
där det andra är en passiv sats: 

a) Jag gjorde observationen vid ett besök på företaget.  
b) Observationen gjordes vid ett besök på företaget (av mig).  

Passivering kan användas i satser där subjektet i den aktiva satsen är självklart, allmänt eller oviktigt 
och när man vill lyfta fram objektet i den aktiva satsen. Omskrivningen till passiv form gör att 
agenten (subjektet i den aktiva satsen) kan strykas vilket ökar den underförstådda informationen 
i texten. Texter med många passiva former kan bli svårare att läsa och de kan även dölja en del 
information.

• Används frågor för att driva texten framåt? 
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Frågor i rubriker ska inte besvaras direkt i texten nedanför eftersom rubriker är fristående enheter. 
Om man vill svara på en rubrikfråga får man upprepa frågan i brödtexten. Det är viktigt att tänka 
på att frågor i brödtext kan ge ett informellt och talspråkligt intryck. Exempelvis: 

Men tyckte jag att det var roligt att gå till hennes lektioner? Nej, det gjorde jag inte. 
Är det då den relationen jag vill ha till mina elever? Nej, det är det verkligen inte.

e) Lexikon – ord och stilnivå

Ordvalet i en text påverkar läsningen både genom ordens kärninnehåll och genom de associationer 
som de kan ge upphov till. Läsarnas tolkning och förståelse av texten i stort påverkas av hur 
ämnesspecifika eller konkreta/abstrakta ord är. Alla ord har ett visst betydelseomfång och ett visst 
betydelsedjup. Det aktuella ordvalet anger vilken detaljnivå texten ska förstås på; ju mer specifikt 
ett ord är desto mindre område täcker ordet in och tvärt om, ju mer allmänt ett ord är desto 
större innehåll kan rymmas i tolkningen. Ett ord som ’nötkreatur’ täcker in ett stort område och 
skapar sällan en konkret bild hos läsarna. Medan ett ord med ett mera begränsat betydelseomfång 
som exempelvis ’ko’, och det än mer i sammanhanget preciserade ordet ’Rosa’, kan skapa tydliga 
föreställningar hos läsarna. Följande frågor kan vara till hjälp när man vill granska ordvalet i en 
text:

• Är begrepp och facktermer rätt använda? 
• Används ord i rätt betydelse? Fungerar synonymer? Har orden rätt svårighetsgrad i förhållande 

till ämne och mottagare?

Även om synonymer ofta sägs vara ord med samma betydelse finns det alltid en skillnad – inga 
ord uppfattas på exakt samma sätt. Skillnaden kan bland annat vara att orden är mer eller mindre 
fackspråkliga (jämför begreppen syntax och resiliens med de mera allmänspråkliga meningsbyggnad 
och förändringsförmåga), att orden ger en annan vinkling på innehållet (jämför de mera registrerande 
anföringsverben Andersson beskriver/anser i sin avhandling att …  med de mera tolkande Andersson 
påstår/hävdar i sin avhandling att …) eller att orden ger upphov till olika associationer (jämför de 
mera neutrala orden miljöpåverkan och skrivavvikelse med miljöförstöring och skrivproblem).

• Finns det onödiga upprepningar?

I vetenskapliga texter är tydlighet viktigare än variation. Begrepp och termer bör därför skrivas 
likadant i en text för att undvika eventuella missförstånd. 

• Har orden en enhetlig stilnivå? Finns det stilbrott?

Genom ordvalet anger författaren vilken språklig nivå texten rör sig inom, jämför följande 
synonymer där det första ordet är mera formellt: anse-tycka, introvert-navelskådande, otal-många. 
Alltför formella eller ålderdomliga ordformer såsom emedan, således och ej i en mera vardaglig text, 
eller talspråkliga former som dom och mej i en formell text uppfattas ofta som stilbrott. Ord som 
avviker från den övriga stilen påverkar ofta läsningen negativt bland annat eftersom det kan göra 
att läsarna stannar upp i sin läsning eller att orden ger associationer till sammanhang utanför den 
aktuella texten. 

• Hur används pronomen i texten? Är det tydligt vad olika pronomen står för? Överanvänds 
man? Används de formella formerna de/dem?
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Ordet man är ett allmänt pronomen som används i allmänna resonemang där personen i sig inte 
är viktig, exempelvis: 

Man kan fortfarande se spår av skansvallarna.
Man måste anmäla sig till omtentamen.  

Om personen är känd eller viktig bör man använda ett mer precist pronomen, exempelvis: 

Vi har använt tidigare arkeologiska undersökningar och historiska kartor.  
Jag har valt att intervjua fyra pedagoger på två olika skolor.  

Ordet man används oftast som ental, singular, exempelvis: Man är oroad över utvecklingen, och inte i 
plural, *Man är oroade över utvecklingen, eftersom detta ännu inte är helt accepterat i skift. Det finns 
inget generellt förbud mot att använda ordet ”man”. Det är tvärtom nödvändigt många gånger, 
men om ordet överanvänds ger texten ett intryck av att vara opreciserad.
 Formerna de/dem hör hemma i formella texter. Ordformen ’dom’ kan användas i texter 
som ska ha en talspråklig stil eller i transkriptioner av talad text. 

• Hur kompareras adjektiven?

Grundregeln är att en- och tvåstaviga ord kompareras med ändelser, -are/-ast, och att tre- eller 
flerstaviga ord i huvudsak kompareras med mer/mest, som i följande exempel: Det är vanligare att 
studenter särskriver än att de stavar fel/Det är vanligast att studenter stavar rätt, men komparation med 
mer/mest blir allt vanligare i svenskan, exempelvis: Det är mer vanligt att studenter särskriver än att de 
stavar fel/Det är mest vanligt att studenter stavar rätt. Även dubbel komparation blir vanligare men ska 
undvikas, exempelvis *mer vanligare/*mest vanligast.

• Är genitiv rätt använd? 

Huvudregeln för genitivmarkering i svenskan är att ägande anges med ett -s på det ord där 
genitiven ska markeras. Genitiv med apostrof  används endast i undantagsfall i svenska språket. 

• Finns det särskrivningar av ord?

Särskrivningar kan ge upphov till att innehållet i en text misstolkas, exempelvis för skolan istället 
för förskolan, och bör därför undvikas. Ett hopskrivet ord har en huvudbetonad stavelse, medan ett 
särskrivet ord får betoning på båda leden, och därför kan det vara lättare för studenter att upptäcka 
eventuella särskrivningar om de läser sin text högt, jämför styckemarkering med särskrivningen stycke 
markering. 

• Innehåller texten många långa ord? 

Långa ord, det vill säga ord med 7 eller fler bokstäver, är ofta så kallade innehållsord och de är 
ofta ovanligare än formord totalt sett i en text. Formord markerar exempelvis bestämningar, antal, 
platser och relationer, exempelvis den, en, där, man, kan, var, att, till, med och mellan. Ju fler långa ord 
en text innehåller desto mer information innehåller den generellt sett. Bruksprosa innehåller i 
genomsnitt 30 procent långord, medan mera fackspråkliga texter i allmänhet innehåller en större 
andel. 
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• Har texten en talspråklig karaktär?

En talspråklig text har en hög andel verb, många pronomen och många adverb. En skriftspråklig 
text innehåller en hög andel substantiv vilket indikerar att den är informationstät. I formellt 
skriftspråk ska andelen substantiv vara högre än andelen verb och pronomen. (Slutsatser om 
ordklassfördelning är inte absoluta, utan ett riktmärke som måste tolkas utifrån sitt sammanhang.)

f) Tecken – interpunktion, grafiska markeringar och stavning
Med hjälp av interpunktionen i en text visar man läsarna hur innehållet i olika satser ska tolkas. I 
akademiska texter används främst skiljetecken som punkt och kommatecken, ibland frågetecken 
men sällan utropstecken. Utropstecken visar att texten har en expressiv karaktär och är därför 
ovanliga i mera objektiva och opersonliga texter.  Följande frågor kan vara till hjälp när man vill 
granska användningen av interpunktionen i en text:

• Hur används interpunktionen i texten? Samspelar den med textens innehåll?

Kommatecken (,) används för att skapa sammanhang och avgränsa olika delar i en text. Om det finns 
för få kommatecken i en text får läsarna ingen vägledning om vilka fraser som hör ihop, medan 
texter med alltför många kommatecken gör att läsarna måste göra många korta pauser i läsningen 
vilket ger en ojämn läsrytm och otydligare innehållssamband. 
 
Kolon (:) används vid uppräkningar eller vid citat. 

Semikolon (;) används för att visa ett svagare samband och markera en längre paus mellan 
meningar än ett kommatecken, och ett starkare samband och en kortare paus än en punkt. 
 
Tankstreck (–) används för att markera samband som är starkare än vid 
innehåll som står inom parentes. Ett tankstreck är längre än ett bindestreck (-). 
 
Parentestecken ( ( ) ) används för att visa läsarna att informationen inte riktigt hör hemma 
i den övriga texten och skulle kunna strykas utan att innehållet i meningen i övrigt påverkas. 
 
Utropstecken (!) ger utryck för känsloyttringar av olika slag och bör användas sparsamt eftersom 
tecknet förlorar sin kraft om det används för ofta och dessutom kan ge texten ett oseriöst drag. 
 
Tre punkter (…) visar att en del innehåll är utelämnat. Punkterna kan också ange att det finns en 
underförstådd betydelse i texten, men bör undvikas i den betydelsen i formella texter. 

• Hur markeras citat? Är markeringen konsekvent?
• Vilka andra grafiska markeringar finns i texten och vilken effekt har de? 

I texter som skrivs på ordbehandlare bör man använda kursiv stil eller fet stil om man vill markera 
vissa ord eller fraser. Vilket sätt man väljer beror på hur mycket man vill att de ska synas; kursiv stil 
gör att markeringen smälter in mer i den omgivande texten medan fet stil gör att markeringen syns 
tydligare. Man bör undvika understrykningar eftersom det gör ordbilder otydliga, jämför ’en viktig 
punkt’, ’en viktig punkt’, ’en viktig punkt’. (Understrykning var vanligt när man skrev på maskin 
eftersom det fanns få andra möjligheter att markera ord eller fraser i text).
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• Följer stavningen allmänna normer? 

Följ rekommendationerna i Svenska Akademiens ordlista, SAOL.

Sammanfattning

Alla texter som skrivs inom en högskole- och universitetskontext ska naturligtvis följa 
grundläggande språkliga krav för övergripande textutformning, meningsbyggnad och stavning. 
Utöver detta påverkar syftet med en text vad man som lärare språkligt bör uppmärksamma och 
kommentera i en studenttext. Vid vissa tillfällen kan det vara relevant att granska alla delarna i en 
text. Vid andra tillfällen räcker det att närgranska vissa delar, beroende på syftet med uppgiften, 
förväntade lärandemål eller studentens behov. Det bästa är att börja granska övergripande delar av 
texten och sedan gå vidare till detaljer, eftersom det är svårare att behålla helhetsperspektivet när 
man börjar granska detaljer. De delar som bör ingå i en allmän granskning är:

a) Språksituation
Fungerar texten i sitt sammanhang utifrån ämne, syfte, avsändare, mottagare, texttyp och tid?

b) Struktur och utformning
Fungerar textens disposition, rubriker och avsnittsindelning?

c) Styckeindelning – innehåll och markering
Är styckeindelningen tydlig och fungerar styckeövergångarna?

d) Syntax – satser och fraser
Följer meningsbyggnaden regler för formellt skrivande? Är meningarna logiskt uppbyggda och 
koncentrerade? Är textbindningen tydlig? 

e) Lexikon – ord och stilnivå
Har orden rätt stilnivå i förhållande till språksituationen? Används begrepp och facktermer 
korrekt? Hur används pronomen i texten – är det tydligt vad de står för?

f) Tecken – interpunktion, grafiska markeringar och stavning
Fungerar interpunktionen i texten? Samspelar den med textens innehåll? Fungerar eventuella 
grafiska markeringar i texten? Är orden rätt stavade och avstavade? Finns det särskrivningar? 

Handböcker om skrivande

Hultman, Tor (2003). Svenska Akademiens språklära. Stockholm: Norstedts

Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet) (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber

Svenska språknämnden (2005). Språkriktighetsboken. Stockholm: Norstedts

Svenska Akademien (2006). Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Stockholm: Norstedts

Svenska språknämnden (2003). Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. 
Stockholm: Norstedts

Terminologicentrum (2001). Skrivregler för svenska och engelska från TNC (TNC 100).



77

Bilaga 1

Allmänna rekommendationer för texter som ska läsas i pappersform 
– A4-format

Utförligare information finns i Svenska skrivregler (2008) utgivna av Institutet för språk och 
folkminnen (Språkrådet). Stockholm: Liber

Typsnitt
Allmänt: Använd inte mer än två typsnitt i en text; ett rubrikerna och ett i den löpande texten 
annars kan texten se rörig ut. Se vidare Svenska skrivregler avsnitt 1.1 och 1.3-1.3.1.
 Rubriker: Använd ett typsnitt utan ”fötter”, så kallade seriffer, exempelvis Arial, 
Helvetica eller Verdana. De syns tydligt. Använd helst fet stil eftersom det blir tydligast. Undvik 
understrykningar och att skriva med enbart stora bokstäver eftersom det ger otydliga ordbilder. Se 
vidare Svenska skrivregler avsnitt 1.8-1.8.8.
 Löpande text (brödtext): Använd ett typsnitt med ”fötter”, så kallade seriffer, exempelvis 
Times, Times New Roman eller Garamond. Då blir det lättare för ögat att följa raden. Se vidare 
Svenska skrivregler avsnitt 1.3.1.

Teckenstorlek
Rubriker: Använd högst tre rubriknivåer. Det ger en tydlig överblick över texten. Välj en 
teckenstorlek som skiljer sig från den löpande texten, exempelvis 14, 16 eller 18 punkter. Se vidare 
Svenska skrivregler avsnitt 1.4 och 1.8.8.
 Löpande text (s.k. brödtext): Välj 12 punkter som standard i A4-format. I spaltad text 
kan teckenstorleken minskas i förhållande till radbredden – ju kortare rader, desto mindre 
teckenstorlek.
 Bildtext, tabelltext, fotnoter m.m.:Välj en teckenstorlek där du får plats med mycket 
information, 8 eller 10 punkter. Se vidare Svenska skrivregler avsnitt 1.4 och 1.10.

Radlängd
Bäst läsbarhet ger en radlängd på 55-65 tecken (inklusive mellanslag), men det går bra att använda 
normal A4-bredd, ca 90 tecken, om du använder ett typsnitt med seriffer (se ovan ”Typsnitt”) och 
om du gör tydliga styckemarkeringar (se nedan ”Styckemarkering”). Se vidare Svenska skrivregler 
avsnitt 1.4.

Styckemarkering
Använd blankrad eller indrag för att markera nya stycken. Anpassa indraget efter radbredden – 
ju längre rader desto längre indrag. Använd inte så kallade radstycken, det vill säga stycken som 
börjar längst till vänster utan indrag eller blankrad. Se vidare Svenska skrivregler avsnitt 1.9-1.9.7.

Markeringar i text
Använd kursiv stil om markeringen ska smälta in i den omgivande texten. Använd fet stil om 
markeringen ska synas tydligt. Undvik att stryka under ord eftersom det gör att ordbilden blir 
otydligare. Se vidare Svenska skrivregler avsnitt 1.6-1.6.6.
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Förkortningar
Använd förkortningar där du har ont om plats, till exempel i fotnoter, tabeller och diagram. 
Undvik att använda förkortningar i löpande text. Kontrollera att de förkortningar du använder är 
allmänna och godkända. Se vidare Svenska skrivregler avsnitt 10-10.11.
 
Allmänt om texter som ska läsas på skärm
Det är oftast mera ansträngande att läsa texter på skärm än på papper. Texter som ska läsas på 
skärm bör därför vara mer lättöverskådliga, luftigare och kortare än motsvarande texter som ska 
läsas på papper. Skärmtexter bör ha tydliga typsnitt utan seriffer, en tydlig struktur som visas 
genom rubriker, punktuppställningar och korta stycken. Läsarna ska lätt kunna bedöma innehållet 
och kunna ta sig vidare exempelvis via länkar. Läs mer i Svenska skrivregler (2008).
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Kapitel 8

Texter skrivna på svenska
Camilla Forsberg
Gunilla Vikbrant

Inledning

I detta kapitel presenteras exempel på uttryckssätt som är vanliga i texter skrivna på svenska av 
studenter med svenska som modersmål. Hur man ser på och bedömer de olika uttryckssätten 
beror på syftet med uppgiften. Naturligtvis gäller kravet på god behandling av svenska språket 
för alla texter som skrivs inom verksamheten på en högskola eller ett universitet, men texter kan 
utformas olika beroende på syfte, mottagare och texttyp. Alla studenttexter bör till exempel ha 
tydlig textbindning och vara koncentrerade, men i en reflekterande text är kraven på språklig 
koncentration inte lika uttryckliga som i en rapport.  
 Strukturen i detta kapitel utgår från rubrikerna i kapitel 7 och berör områden som ofta 
behöver kommenteras i studenttexter. Den som vill ha utförligare beskrivningar och förklaringar 
om de olika faktorer som tas upp i de exempel som visas kan gå tillbaka till kapitel 7 och läsa mer.

a) Språksituation
b) Struktur och utformning
c) Stycke – innehåll och markering
d) Syntax – satser och fraser
e) Lexikon – ord och stilnivå
f) Tecken – interpunktion och stavning

Mest innehåll finns under avsnittet d) Syntax eftersom möjligheten till språklig variation är störst 
inom detta område samtidigt som det därmed är svårare att ge entydiga regler för utformningen. 
Avsnitten e) Lexikon och f) Tecken är däremot tydligare normerade och det finns många handböcker 
om språk på denna nivå som studenter själva kan använda. (Se översikt över handböcker i slutet 
av kapitel 7.)
 I inledningen till de olika avsnitten finns råd till studenter om vad de bör uppmärksamma 
i sina texter. Tanken är att lärare kan ge dessa råd till studenter när en uppgift introduceras eller 
anknyta till råden vid genomgången av studenternas texter.
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a) Språksituation

Problemformulering och syfte

Råd till studenter: 
- Ange syftet med texten tydligt, helst i en enda mening. 
- Skriv avgränsade problemformuleringar som är möjliga att besvara. 
- Jämför problemformuleringarna med innehållet i texten under tiden du skriver och justera olika 
delar om de inte stämmer överens. 

Ju mer omfattande en uppgift är desto viktigare är det att studenterna har språksituationen klar 
för sig när de börjar skriva. I längre texter, som exempelvis uppsatser och rapporter, ska en del 
av faktorerna dessutom presenteras explicit i texten. Det är vanligt att studenter till en början har 
svårt att formulera tydliga syftes- och problemformuleringar. Detta beror ofta på att de inte har 
fastställt innehållet för de olika faktorerna i språksituationen. 
 I nedanstående problemformulering framgår det att studenten har haft svårt att avgränsa 
syftet och att det saknas begreppsdefinitioner. De frågeställningar som studenten formulerar blir 
därmed svåra att besvara och det får konsekvenser för hela texten: 

1.2 Frågeställning 

Eftersom genusdiskussionen är omfattande och vi inom ett par år kommer 
att arbeta med barn ser vi detta som ett tillfälle att lära oss om genus och 
hur vi som pedagoger kan tänka i olika situationer. 

- Hur gör förskollärare för att få en genusförskola? (Hur gör förskollärarna 
med genusmönster i en så kallad genusförskola?)
- Hur tilltalar förskollärare pojkar respektive flickor?
- Hur använder förskollärare sitt eget kroppsspråk?
- Hur kan förskollärare arbeta med genusperspektivet i förskolan?

Studenten behöver definiera de begrepp som används. I detta fall rör det sig om 
att skilja mellan genus och ett genusmedvetet förhållningssätt eller arbetssätt. Där-
efter behöver problemformuleringen begränsas och omformuleras, exempelvis 
till:

- Hur bemöter förskollärare pojkar respektive flickor?
- Hur kommunicerar och interagerar pedagoger med pojkar respektive 
flickor? 

Det är viktigt att vi som lärare vägleder studenterna i att formulera effektiva frågeställningar 
och att de får justera frågeställningen under skrivprocessens gång med hänsyn till den litteratur 
som väljs. Ett bra sätt är att visa och gemensamt resonera kring goda och mindre goda exempel 
på problemformuleringar så att studenterna får möta konkreta exempel, inte bara abstrakta 
instruktioner. 
 Det är inte bara innehåll och avgränsningar som behöver uppmärksammas utan även 
hur innehållet utformas rent språkligt. I nedanstående problemformulering beskriver studenten 
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ett tydligt syfte, men språkligt kan innehållet uttryckas mera formellt och koncentrerat:

Syftet med studien vi gjort är att få en inblick i och bidra med kunskap om 
hur olika metoder kan stimulera barn i sitt språk. Det vill säga vårt arbete är 
uppbyggt utifrån frågeställningen hur pedagoger i förskolan kan arbeta för 
att stimulera barnens språkutveckling.

Omskrivningsförslag med större språklig koncentration:

Syftet med vår studie är att få en inblick i och bidra med kunskap om hur 
olika metoder kan stimulera barns språkliga aktivitet. Vårt arbete är därför 
uppbyggt utifrån frågeställningen: Hur arbetar pedagoger i förskolan för 
att stimulera barnens språkutveckling?

Följande exempel visar ett syfte från en studenttext som snarast är ett utkast: 

Syftet med min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kommer att i för-
sta hand vara att ta reda på vad det är personerna lider av, sedan få de att 
acceptera det som serveras till dem. Tillämpa teorin till praktiken och få 
erfarenhet av arbetslivet. Hur kommer eleverna reagera på kostplanen? 
Hur kommer min relation till eleverna bli? Kommer vi se några resultat?

Studenten behöver först sortera och strukturera innehållet:

Syftet med min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, kommer att i första 
hand vara att ta reda på vad det är personerna lider av och vad de accep-
terar att få serverat. Andra syften är att tillämpa teorin i praktiken och få 
erfarenhet av arbetslivet. Frågeställningarna blir därför:
Hur kommer eleverna reagera på kostplanen? 
Hur kommer min relation till eleverna bli? 
Kommer vi att se några resultat?

sedan koncentrera och anpassa sina formuleringar utifrån språkligt formella krav: 

Huvudsyftet med min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, är att ta reda 
på vilka funktionsnedsättningar som personerna har och vilken näringsrik-
tig kost som de upplever att de kan acceptera. Ett annat syfte är att relatera 
erfarenheterna från VFU:n till relevanta teorier. Frågeställningarna blir 
därför:
Hur reagerar eleverna på kostplanen? 
Hur blir min relation till eleverna? 
Vilka blir resultaten?

Om studenterna tidigt både avgränsar och språkligt koncentrerar textens syfte blir det lättare för 
dem att göra ett ändamålsenligt urval av innehåll och att skriva texten. Därmed blir det ofta även 
lättare för läsarna att läsa texten eftersom den blir mera innehållsligt enhetlig.
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Återgivning och kommentarer

Att skriva vetenskapliga texter innebär att man som författare ska utgå från vad andra redan har 
skrivit inom området och samtidigt föra fram sin egen tolkning – om det inte är ett referat eller 
en sammanfattning där man som författare inte får göra någon egen tolkning men ändå ska skriva 
om innehållet med egna ord.
 Att formulera det som andra har skrivit med egna ord, sammanfoga olika författares 
texter och i vissa fall även kommentera detta, det vill säga skriva så kallad metatext, är svårt 
för många studenter. Många studenter väljer därför att använda långa citat från litteraturen, där 
författarna själva får presentera sina tankar, och överlåter till läsarna att ta fram vad som är viktigt 
i texten, se nedanstående exempel:

När jag läste följande fick jag ord på det som fanns i mina tankar. 

”Hon kan också förefalla vara mindre kunnig, ja till och med mindre begåvad, än hon 
skulle göra om hon kunde uttrycka sig på sitt starkare språk.” 

”Pedagoger som undervisar dessa barn behöver då istället bli medvetna om vilka svå-
righeterna kan vara, så att de kan undervisa alla elever efter deras förutsättningar.” 
(Ladberg, s.159)

Det är detta som under min lärargärning har varit individualisering. Indivi-
dualisering är en nödvändighet för att lyckas som pedagog. 

När studenten uppmanades att bearbeta sin text och integrera innehållet i kurslitteraturen med 
sina egna reflektioner – vilket var en del av uppgiften – fick texten följande utformning:

Gunilla Ladberg satte ord på det som fanns i mina tankar när hon skrev 
att en elev kan förefalla mindre begåvad än hon/han skulle göra om hon/han 
kunde uttrycka sig på sitt modersmål. Hon skriver också att vi som undervisar 
dessa elever behöver bli medvetna om vilka svårigheterna kan vara så att vi kan 
undervisa alla elever efter deras förutsättningar (Ladberg 2000 s.159). Det är detta 
som under min lärargärning har varit individualisering. Individualisering är 
en nödvändighet för att lyckas som pedagog. 

I den omskriva texten har studenten skrivit allt i löpande text och sammanfogat citaten med sin 
egen text. Fortfarande är det främst författarens egna ord som används och citaten är i stort sett 
oförändrade, men osynliga. Som lärare är det svårare att se att det omskrivna exemplet innehåller 
så stor andel citerad text. En omskrivning som frigör sig från författarens ord skulle kunna vara:

Gunilla Ladberg (2000) satte ord på det som fanns i mina tankar när hon 
skrev att en elev kan prestera bättre om hon eller han får använda sitt eget 
modersmål istället för sitt andraspråk och att vi som lärare måste vara 
medvetna om de svårigheter som finns för andraspråkselever så att vi kan 
undervisa dem på bästa sätt. Det är detta som under min lärargärning har 
varit individualisering. Individualisering är en nödvändighet för att lyckas 
som pedagog. 
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Att kunna extrahera texters innehåll, oavsett deras språkliga utformning, och att kunna återge 
andras tankar med egna ord är en grundförutsättning för vetenskapligt skrivande. Detta är svårt 
för många studenter och det är därför viktigt att de får en tydlig genomgång om hur man gör 
detta, hur det kan se ut i text och varför det är viktigt att skriva med egna ord när andra redan har 
uttryckt det på ett bra sätt.

b) Struktur och utformning

Uppräkningar och jämförelser

Råd till studenter: 
- Utforma delarna i uppräkningar och jämförelser på samma sätt. 

Fraser eller satser i en uppräkning bör utformas på samma sätt för att bli jämförbara. Följande 
exempel blandar olika typer av ordgrupper i uppräkningen:

För äldre informatorer är munhälsa att inte lukta illa i munnen, tandborst-
ning och rensa emellan dem, att kunna äta allting utan att behöva vara rädd 
och att inte ha några stora tandvårdsräkningar.

Verbkonstruktionerna (infinitivfraserna) ”att inte lukta illa i munnen”, ”att kunna äta allting utan 
att behöva vara rädd” och ”att inte ha några stora tandvårdsräkningar” kombineras här med 
nominalfrasen ”tandborstning”. Jämförelsen fullföljs inte och asymmetrin skapar samtidigt en 
oklar språklig syftning för pronomenet ”dem”. 
 Texter blir lättare att läsa om fraser som motsvarar varandra utformas språklig på samma 
sätt, det vill säga antingen som infinitivfraser eller som nominalfraser, i det ovanstående exemplet. 
Här nedanför finns omskrivningsförslag med endast infinitivfraser respektive endast nominalfraser:

För äldre informatorer är munhälsa att inte lukta illa i munnen, att borsta 
tänderna och rensa emellan dem, att kunna äta allting utan att behöva vara 
rädd och att inte ha några stora tandvårdsräkningar.

För äldre informatorer är munhälsa god andedräkt, regelbunden tand-
borstning och rengöring mellan tänderna, allsidig kost och låga tandläkar-
kostnader.

Om uppräkningar utformas på samma sätt blir sambanden mera logiska och läsbarheten ökar 
eftersom läsarna inte behöver ändra sin tolkningsstruktur under läsningen.
 I resultatredovisningar av olika slag är det också viktigt att sifferuppgifter som ska kunna 
jämföras utformas på samma sätt. I följande exempel blandar studenten olika beskrivningar vilket 
gör att läsarna själva får omvandla innehållet för att kunna göra en jämförelse mellan uppgifterna:

Samtliga är utbildade lärare. En tredjedel av dem har även utbildning i kom-
pletterande ämnen. 20 procent har bara fått utbildning under kortare studie-
dagar.
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Samstämmighet i enheterna underlättar jämförelsen:

Samtliga är utbildade lärare. En tredjedel av dem har även utbildning i kom-
pletterande ämnen. En femtedel  har bara fått utbildning under kortare stu-
diedagar.

Samtliga är utbildade lärare. Cirka 30 procent av dem har även utbildning i 
kompletterande ämnen. 20 procent  har bara fått utbildning under kortare 
studiedagar.

I studenttexter ser man ofta även att sifferuttryck skrivs med både bokstäver och siffror. 
Grundregeln är att endast korta talangivelser (upp till tolv eller tjugo) som inte är viktiga för 
innehållet ska skrivas med bokstäver. Regeln gäller alltså inte varje gång ett tal mellan ett och tjugo 
nämns i en text, utan det måste anges i förhållande till vad talen representerar.
 I nedanstående exempel anger studenten sifferuttryck med både siffror och bokstäver 
vilket gör det svårare att jämföra uppgifterna med varandra:

Det var 53 lärare som besvarade enkäten och 100 enkäter som delades ut. 
I de frågor som togs med i resultatet fanns det två interna bortfall vilket 
redovisas i resultatdelen.

Antalet specialpedagoger som ingår i undersökningen är 25 stycken och 
antalet elevassistenter är tolv.

Det blir också svårare för läsarna att snabbt överblicka resultaten eftersom de döljs i den omgivande 
texten när de anges med bokstäver. Siffror syns tydligare när de är omgivna av bokstäver:

Antalet specialpedagoger som ingår i undersökningen är 25 stycken och 
antalet elevassistenter är 12.

Det går alltså inte att automatiskt följa grundregeln, utan syftet med antalsangivelserna och deras 
relation till andra sifferuppgifter får avgöra om de ska anges med bokstäver eller siffror. 

c) Stycke – innehåll och markering

Styckeindelning

Råd till studenter: 
- Gör ett nytt stycke när du börjar en ny tanke. 
- Använd indrag eller blankrad som styckemarkering. 

Grundregeln är att ett stycke ska innehålla en tanke, eller åtminstone samma ämne. Ett nytt stycke 
markerar att något nytt påbörjas och att läsarna i viss mån ska tänka annorlunda. I nedanstående 
exempel införs ett nytt innehåll i slutet av stycket och borde därför vara inledningen till ett nytt 
stycke istället:
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I köket där jag befann mig under hela min VFU-tid lagas det inte bara van-
lig ”skolmat” utan man tänkte även mycket på näringslära och kroppens 
behov. Man har även personer som är över-/underviktiga och personer 
med olika funktionsnedsättningar i åtanke samt tar emot praktikanter som har 
det svårt på arbetsmarknaden själva. 

Nya stycken ska alltså innehålla något nytt innehåll jämfört med de omgivande styckena. Det är 
författarens uppgift att avgöra och markera dels vilka delar som hör nära ihop genom att låta 
dem stå inom samma stycke, dels vad som nytt i sammanhanget och därför bör skrivas i ett eget 
stycke. Nya stycken ska markeras med antingen indrag eller blankrad. Så kallade radstycken eller 
hybridstycken, där en ny mening börjar i vänstermarginalen utan vare sig blankrad eller indrag, ger 
ett osäkert intryck och visar att författaren inte har tänkt igenom sin styckeindelning i förhållande 
till innehållet. Radstyckena lämnar visserligen ofta tomt utrymme till höger i texten men ger inte 
läsarna någon vägledning om hur innehållet ska delas upp. Radstycken riskerar även att bli osynliga 
om de slutar långt in på raden (se rad 7 i exemplet nedan).
 Följande exempel innehåller så kallade raddstycken och strukturen ger ett intryck av att 
studenten skriver ner sina tankar efterhand som de dyker upp, som i ett första utkast:

Jag anser att textförfattaren har ett ganska bra ordförråd. Problemet är att 
han/hon inte riktigt vet hur meningarna skall formuleras så att det blir 
korrekt. Rak ordföljd fungerar 5 av 6 gånger i texten. 
Verben i texten är skrivna med korrekt böjningsform, likaså adjektiven. 
Ordet ”humor film” är särskrivet.
Eleven bör arbeta vidare med både interpunktion och kommatering. Han 
eller hon verkar dock ha förstått att man skall använda stor bokstav efter 
stora skiljetecken. 
Jag ser att det finns alla förutsättningar för att eleven ska kunna utveckla 
sitt skriftspråk.
Dock måste han eller hon arbeta mer med korrekt meningsbyggnad.

Texter med radstycken ställer höga krav på läsarnas tolknings- och samordningsförmåga. Om 
texten istället utformas med tydlig styckemarkering får läsarna tydliga signaler om hur innehållet 
hänger samman:

Jag anser att textförfattaren har ett ganska bra ordförråd. Problemet är att 
han/hon inte riktigt vet hur meningarna skall formuleras så att det blir 
korrekt. Rak ordföljd fungerar 5 av 6 gånger i texten. Verben i texten är 
skrivna med korrekt böjningsform, likaså adjektiven. Ordet ”humor film” 
är särskrivet.

Eleven bör arbeta vidare med både interpunktion och kommate-
ring. Han eller hon verkar dock ha förstått att man skall använda stor bok-
stav efter stora skiljetecken. 

Jag ser att det finns alla förutsättningar för att eleven ska kunna 
utveckla sitt skriftspråk. Dock måste han eller hon arbeta mer med korrekt 
meningsbyggnad.
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Beroende på innehållet i en text kommer styckena att bli olika långa – längre stycken för 
resonemang och kortare stycken för klara slutsatser. Det bästa för läsarna är om texten har 
tankemässigt sammanhållna stycken, tydlig grafisk styckemarkering (indrag eller blankrad) och 
varierad styckelängd.

d) Syntax – satser och fraser

Satsradning

Råd till studenter: 
- Låt längre huvudsatser stå som egna meningar. 
- Bind ihop kortare huvudsatser istället för att bara sätta ut punkt eller kommatecken. 
- Variera meningslängden. 

I studenttexter är det vanligt att huvudsatser skrivs efter varandra utan någon tydlig textbindning, 
det vill säga antingen med punkt, med kommatecken eller med enbart ett additivt ’och’ emellan. 
Detta kallas för satsradning. (Ibland räknas endast uppradning av huvudsatser med kommatecken 
emellan som satsradningar, men effekten blir den samma även om man sätter in punkter eller 
enbart ett ’och’.) I faktatexter signalerar satsradningar skrivande på nybörjarnivå som ofta ger en 
ojämn läsning, speciellt om huvudsatserna är korta, eftersom den språkliga kopplingen mellan 
meningarna blir otydlig. Här är ett exempel på satsradning där huvudsatser samordnas med 
kommatecken:

Detta kan man koppla till Feldman som tar upp att man ska kunna känna 
igen och tolka vissa icke-verbalt språk, detta är en tydlig sak som be-
kräftar att tjejer som bara vill ha spänning av att vara elaka har uppnått 
målet när de har fått den andra att gråta, då har de verkligen kontroll över 
situationen och relationen och vet exakt var de har personen. 

Istället för kommatecken bör studenten sätta ut punkter mellan huvudsatserna och därmed på 
ett tydligare sätt styra läsningen. Nedan följer några exempel på satsradningar där huvudsatser 
samordnas med ”och” vilket ger ett intryck av uppräkning. Studenterna verkar fylla på med innehåll 
utan att markera för läsarna – eller för sig själva – hur de olika delarna språkligt är kopplade till 
varandra:

Det jag kan tycka är intressant är att de flesta eleverna i klassen har en 
invandrarbakgrund, och jag kan tycka att man bör arbeta då och då med 
nya och svåra ord man finner i en text. Och framför allt att träna på sin 
svenska.

Undervisningen ska ske i samspel mellan läraren och eleverna och jag anser 
att alla ska få komma till tals. 

Texterna blir lättare att läsa om ”och” stryks och ersätts med punkt:

Det jag kan tycka är intressant är att de flesta eleverna i klassen har en 
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invandrarbakgrund. Jag tycker att man bör arbeta då och då med nya och 
svåra ord man finner i en text. Framför allt bör man träna på sin svenska.

eller ersätts med en annan, tydligare konstruktion:

Undervisningen ska ske i samspel mellan läraren och eleverna. Det är viktigt 
att alla får komma till tals. 

Undervisningen ska ske i samspel mellan läraren och eleverna där alla ska 
få komma till tals. 

Fristående bisatser

Råd till studenter: 
- Skriv fullständiga meningar. 
- Låt bisatser ingå i huvudsatsen. 

I studenttexter är det vanligt med så kallade fristående bisatser, det vill säga bisatser som skrivs 
som en egen grafisk mening med stor bokstav. Orsaken är ofta att studenter vill skriva kortare 
meningar eller missbedömer funktionen hos kommatecken och punkt, som i följande exempel:

Jag insåg hur viktigt det var. Att visa att man lyssnar på dem och att deras åsikter 
betyder något.

Fristående bisatser är inte grammatiskt korrekta och de minskar läsbarheten eftersom de bryter 
naturliga samband i texten. Huvudregeln är att bisatser ska ingå i en huvudsats. Bisatser kan 
avskiljas med kommatecken men de kan inte bilda självständiga meningar. Det är vanligt att man 
bryter mot denna regel i skönlitterära texter för att uppnå en viss effekt, men då är det ett medvetet 
normbrott. I formella texter bör man följa den grammatiska normen för meningsbyggnad. 
Följande exempel innehåller fristående bisatser som istället bör ingå i huvudsatsen, gärna avskilda 
med ett kommatecken:

Enligt studier som Englund tog upp i artikeln tvivlade många förskollärare 
på sin förmåga att lära ut på ett nytt sätt. Vilket ledde till att förskollärarna 
fortsatte utlärning med ljudmetoden med en bokstav i taget istället för att använda nya 
metoder.

Istället för att enbart hålla en formell undervisning så delades barnen upp 
i två grupper. Där den ena gruppen fick ”vanlig” undervisning medan den andra fick 
gå iväg med oss och bygga en vikingaby.

Trots att de förekommer över stora områden, så ser de ungefär likadana ut 
var man än kommer. Vilket talar för att det är någonting som har planerats från 
högre ort.

Följderna av att skriva på detta sätt brukar bli uppenbara om man läser texten högt eftersom det då 
är tydligt att sambanden i texten bryts; en punkt markerar en paus i läsningen på cirka en sekund 
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när man läser högt. Om studenten är orolig för att meningarna ska bli för långa kan de fristående 
bisatserna i vissa fall göras om till fullständiga huvudsatser:

Enligt studier som Englund tog upp i artikeln tvivlade många förskollä-
rare på sin förmåga att lära ut på ett nytt sätt. Det ledde till att förskollärarna 
fortsatte utlärning med ljudmetoden med en bokstav i taget istället för att använda nya 
metoder.

Istället för att enbart hålla en formell undervisning så delades barnen upp 
i två grupper. Den ena gruppen fick ”vanlig” undervisning medan den andra fick gå 
iväg med oss och bygga en vikingaby.

Språkliga sambandssignaler

Råd till studenter: 
- Skriv ihop det som hör ihop. 
- Använd språkliga sambandssignaler för att visa hur de olika delarna i en text hänger ihop. 
- Var konsekvent när du använder språkliga sambandssignaler och kontrollera att de kombineras 
på ett korrekt sätt. 

Textbindningen är en viktig del i skrivandet. Om textbindning saknas eller är bristfällig i en text 
läggs ansvaret på läsarna att tolka hur de olika delarna texten hör ihop.
 I följande exempel tar studenten upp ett brett område där de olika delarna som nämns 
inte kopplas samman vare sig språkligt eller genom sin placering. För att förstå texten krävs det att 
läsarna själva både håller isär och för samman de olika delarna av textens innehåll:

Genus är i dagens samhälle ett omtalat och stort forskningsområde. Pe-
dagogernas arbete är bland annat att se varje barn utifrån deras förutsätt-
ningar och möjligheter. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, allas lika värde, jämställt mellan könen samt solidaritet med 
svaga och utsatta (Styrdokumenten) är de fem värdegrunderna i Lpfö 98 
som varje förskollärare skall arbeta efter. Manligt och kvinnlig, jämställd-
het och ojämställdhet, kännetecknas av ordet genus. Det är inte det rent 
biologiska begreppet för att vara man eller kvinna utan det är ett begrepp 
som används för att påvisa de kulturella och sociala aspekterna av könet, 
alltså det som är obeständigt.

Det är viktigt att studenten får hjälp att strukturera innehållet så att det blir tydligt för läsarna hur 
de olika innehållsdelarna hänger ihop. Ett bra sätt att göra detta brukar vara att skriva varje mening 
för sig, precisera innehållet i dem och sedan se vilka delar som hör ihop:

Genus är i dagens samhälle ett omtalat och stort forskningsområde. 
(a: begreppet genus)

Pedagogernas arbete är bland annat att se varje barn utifrån deras förut-
sättningar och möjligheter.  
(b: pedagogers uppgift)
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas lika 
värde, jämställt mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är de 
fem värdegrunderna i Lpfö 98 som varje förskollärare skall arbeta efter. 
(c: pedagogers uppgift, värdegrund)

Manligt och kvinnlig, jämställdhet och ojämställdhet, kännetecknas av 
ordet genus. 
(d: värdegrund, begreppet genus)

Det är inte det rent biologiska begreppet för att vara man eller kvinna utan 
det är ett begrepp som används för att påvisa de kulturella och sociala 
aspekterna av könet, alltså det som är obeständigt. 
(e: begreppet genus)

Omskrivningsförslag med endast dispositionsförändringar:

(a) Genus är i dagens samhälle ett omtalat och stort forskningsområde. 
(e) Det är inte det rent biologiska begreppet för att vara man eller kvinna 
utan det är ett begrepp som används för att påvisa de kulturella och sociala 
aspekterna av könet, alltså det som är obeständigt. (d) Manligt och kvinn-
lig, jämställdhet och ojämställdhet, kännetecknas av ordet genus. (c) I Lpfö 
98 som varje förskollärare skall arbeta efter anges de fem värdegrunderna: 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, allas lika 
värde, jämställt mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta. (b) 
Pedagogernas arbete är bland annat att se varje barn utifrån deras förut-
sättningar och möjligheter.

Det ovanstående exemplet skulle naturligtvis kunna bli ännu tydligare om studenten också marke-
rade sambanden tydligare rent språkligt. 

I nedanstående exempel staplar studenten fakta och information i korta stycken utan tydliga 
språkliga kopplingar, vilket gör det svårt att få en överblick över innehållet: 

Jag har under min första termin på Lärarutbildningen vid Högskolan i 
Kristianstad haft två veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
 Min första inriktning på lärarutbildningen är Idrott och hälsa med 
inriktning mot äldre barn.
 Jag utförde min VFU hos en idrottslärare på en högstadieskola i en 
mindre stad. 
 Min lärarutbildare på fältet, LUF, var en mycket engagerad manlig 
lärare. På skolan fanns två idrottslärare och jag följde även den andra lära-
ren vid några tillfällen. Den andra läraren var en relativt nyutexaminerad 
manlig lärare. 
 Jag följde mest min LUF men fick även hjälpa till på och deltaga 
vid den andra lärarens lektioner. 
 Min LUF undervisar sju klasser och tre grupper i självvald aktivitet, 
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sk SA. Den andra läraren undervisar fem klasser.
 I årskurs 7 och 8 är idrottsundervisningen uppdelad mellan tjejer 
och killar, medan den i 9:an är integrerad. Jag deltog i lektioner med båda 
könen, både enskilt och ihop.
 Jag ska nu redogöra för en del av mina erfarenheter och upplevel-
ser under min VFU. Jag kommer att knyta an detta till litteratur och styr-
dokument.

Avsnittet ger ett hackigt intryck eftersom man ofta måste stanna upp i läsningen vid punkter 
och nya stycken. Om studenten dels skriver ihop det som hör ihop i samma stycke, dels sätter in 
språkliga sambandssignaler binds innehållet samman och texten får ett bättre ”flyt”, det vill säga 
läsarna leds genom texten och behöver inte själva tolka hur olika delar hänger ihop:

Jag studerar på Lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad och har 
Idrott och hälsa med inriktning mot äldre barn som första inriktning. Un-
der min första termin har jag haft två veckors verksamhetsförlagd utbild-
ning, VFU, hos en idrottslärare på en högstadieskola i en mindre stad. 
 På skolan fanns två idrottslärare en mycket engagerad manlig lärare, 
min lärarutbildare på fältet, LUF, och en relativt nyutexaminerad manlig 
lärare. Min LUF undervisar sju klasser och tre grupper i självvald aktivitet, 
så kallad SA. Den andra läraren undervisar fem klasser. Jag följde mest 
min LUF men fick även hjälpa till och deltaga vid den andra lärarens lek-
tioner. I årskurs 7 och 8 är idrottsundervisningen uppdelad mellan tjejer 
och killar, medan den i 9:an är integrerad. Jag deltog i lektioner med båda 
könen, både enskilt och ihop.

Jag ska nu redogöra för en del av mina erfarenheter och upplevel-
ser under min VFU. Jag kommer att knyta an detta till litteratur och styr-
dokument.

Genom att tydligt markera strukturen i en text med hjälp av språkliga sambandssignaler visar man 
läsarna hur texten är uppbyggd och ska förstås. Om de språkliga sambandssignalerna används 
konsekvent blir det lättare för läsarna att sortera och tolka innehållet. Formuleringen å ena sidan 
kräver sin andradel å andra sidan och uppräkningen för det första bör minst följas av för det andra, och 
gärna även för det tredje. Om något led i uppräkningen saknas eller ändras efterhand är risken stor 
att läsarna letar efter de andra delarna och bromsas i läsningen eftersom de får gå tillbaka i texten. 
 Att de språkliga sambandssignalerna är otydliga i en text kan tyda på att författaren 
inte har strukturen klar för sig själv när hon eller han skriver och därmed (omedvetet) lägger 
över ansvaret på läsarna att själva sortera innehållet. Det kan också bero på att studenten har 
ändrat sin tankegång under skrivandet eller ändrat i vissa delar av sin text utan att se hur de nya 
formuleringarna passar i sammanhanget. Nedan följer exempel där studenter har ändrat strukturen 
under skrivandet så att något led blir asymmetriskt:

Den första punkten var närvaro, vilket innebär att individen håller utsatta 
tider på ett tillfredställande sätt. Nummer två är social kompetens, vilket 
innebär att individen ska kunna samarbeta och prata med andra männis-
kor. Den tredje punkten är kompetensen, vilket innebär vad individen lärt sig.



91

Det finns tre olika sätt att ingå ett anställningsavtal: 
- Det första och mest vanliga är skriftligt avtal som är ett kontrakt mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren.  
- Det andra är muntligt avtal vilket inte hindrar att det senare bekräftas i 
skriftligt avtal. 
- Konkludent avtal innebär…

Inledningsvis läste jag igenom… Steg 2 blev att anteckna…

Tydligheten i dispositionen ökar, och därmed även läsbarheten, om studenterna utformar de 
språkliga sambandssignalerna symmetriskt: den första punkten, den andra punkten, den tredje punkten; det 
första är, det andra är, det tredje är och steg 1, steg 2.
 Det är även vanligt att språkligt etablerade konstruktioner blandas ihop i studenttexter, 
exempelvis:

Man bör vara försiktig med exploatering av delområdet, dels med tanke på 
det kostsamma förarbetet men även med tanke på hur en ökad exploatering 
av området starkt skulle påverka kringliggande fornlämningar.

Ofullständiga konstruktioner av detta slag påverkar läsningen genom att läsarnas förväntningar 
på textens språkliga utformning inte infrias. De ofullständiga konstruktionerna kan dessutom 
ge ett intryck av att studenten inte fullt behärskar de språkliga uttrycken eller har slarvat med 
textkontrollen. Konstruktioner som ’dels-dels’ (utan ett ’och’ emellan), ’både-och’, ’såväl-som’, 
och ’ju-desto’ är tydligt presenterade i olika språkhandböcker som studenterna bör känna till. (Se 
översikt över handböcker i slutet av kapitel 7.)

Fundament

Råd till studenter: 
- Använd fundamentet för att visa hur olika meningar hänger ihop. 

Fundamentet är en viktig del att nyttja i textbindningen. Med fundament menas första platsen 
i en huvudsats, det vill säga den satsdel som står framför det första tidsböjda (finita) verbet. 
Fundamentet innehåller endast en satsdel, men själva satsdelen kan bestå ett ord eller en hel fras. 
Olika dispositionsprinciper bygger på vad man väljer att sätta i fundamentet, exempelvis kronologisk, 
tematisk eller emfatisk disposition (Se kapitel 7 för mer information om dispositionsprinciper). I 
följande exempel står subjektet ”jag” i fundamentet i alla huvudsatserna:

Jag tycker att lärarnas pedagogiska ledarskap var mycket bra. Jag tyckte att 
lärarna var väldigt kreativa och öppna när de arbetade med barnen. Jag 
tyckte det var mycket intressant att höra barnens egna teorier.

När samma fundament upprepas, som i exemplet ovan, markeras inga samband i texten utan det 
blir istället en uppräkning av information kring en person eller ett tema, så kallad temaupprepning. 
För att öka textbindningen kan man variera innehållet i fundamenten genom att låta det som man 
har talat om senast bli utgångspunkten i nästa mening, så kallad temaprogression:
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Jag tycker att lärarnas pedagogiska ledarskap var mycket bra. De var väldigt 
kreativa och öppna när de arbetade med barnen. Det var mycket intressant 
att höra barnens egna teorier.

I nedanstående exempel har studenten inte utnyttjat fundamentet till att binda samman innehållet 
i texten. Placeringen av ”jag” i fundamentet ger även ett starkt fokus på studenten själv istället för 
på den verksamhet som ska beskrivas:

Jag började mitt projekt med att på måndagmorgonen inleda en 
introduktion inför de kommande dagarna och vad vi skulle jobba med. Jag 
hade ett författarporträtt om Astrid Lindgren strax efter den korta intro-
duktionen på morgonen. Jag började med att visa en bild på Astrid, och 
frågade eleverna ifall de visste vem hon var. Sedan växte en tankekarta på 
tavlan fram om Astrid.

Textens innehållsliga samband skulle kunna presenteras tydligare om studenten lyfte fram 
verksamheten och använde tidsangivelser för att markera textbindningen:

Jag inledde mitt projekt på måndagmorgonen med en introduktion om vad 
vi skulle jobba med de kommande dagarna. Strax efter den korta introduktio-
nen hade jag ett författarporträtt om Astrid Lindgren. Först visade jag en 
bild på henne och frågade eleverna ifall de visste vem hon var. Sedan växte 
en tankekarta på tavlan fram om henne.

Hur man som författare väljer att utnyttja fundamentet beror på vilken typ av text man vill skriva. 
Texter som i huvudsak använder temaupprepning upplevs ofta som mera statiska eftersom 
innehållet håller sig inom ett avgränsat tema, medan texter med i huvudsak temaprogression ofta 
upplevs som mera dynamiska eftersom fokus i texten skiftar. Grundstrukturen är att man i en 
mening ska utgå från det som är känt i sammanhanget – temat – och sedan presentera det som 
är nytt – remat. Jämför följande exempel där det första inte tar hänsyn till tema–rema-principen 
utan presenterar ny information i början och det andra är omskrivet så att det blir en logisk följd 
mellan känd och ny information:

Man byggde till (= rema) den breda längan i norr, placerade altaret i söder 
och vände därmed hela kyrkans längdriktning till nord-sydlig riktning. Ge-
nom en gåva från hovmarskalken (= rema) blev denna tillbyggnad (= tema) möj-
lig. Denne man (= tema) hedrades vid sin bortgång genom att man byggde 
upp ett murat valv på kyrkogårdens södra del där begravde hans kropp. 

Man byggde till (= rema) den breda längan i norr, placerade altaret i söder 
och vände därmed hela kyrkans längdriktning till nord-sydlig riktning. 
Denna tillbyggnad (= tema) blev möjlig genom en gåva från hovmarskalken 
(= rema). Denne man (= tema) hedrades vid sin bortgång genom att man 
byggde upp ett murat valv på kyrkogårdens södra del där begravde hans 
kropp.
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Subjektsregeln

Råd till studenter: 
- Ange vem som gör vad i en text. 
- Använd bara underförstådd information där den inte kan misstolkas. 

I mera formella och opersonliga texter är det vanligt att innehållet komprimeras språkligt så att 
vissa led i meningar utesluts eller blir otydliga. För att det ska bli tydligt för läsarna är det viktigt 
att det framgår vem eller vilka som är subjekt i en mening och som ska knytas till den aktuella 
handlingen i texten. I nedanstående mening är subjektet underförstått och måste läsas in mellan 
raderna:

Denna text kräver en viss förförståelse och god allmänbildning för att 
kunna tillgodogöra sig dess innehåll. 

Det framgår inte explicit vem som ska tillgodogöra sig innehållet. Den underförstådda 
informationen är i många fall självklar utifrån sammanhanget, men ur språklig synpunkt är det 
dock bäst att skriva ut ett tydligt subjekt om man vill begränsa läsarnas tolkningsutrymme och 
minska risken för felaktiga syftningar:

Denna text kräver en viss förförståelse och god allmänbildning hos läsarna 
för att de ska kunna tillgodogöra sig dess innehåll. 

Ju mer underförstådd information det finns i en text, desto större krav ställs det på läsarnas förmåga 
att själva lägga till den information som saknas och därmed ökar även risken för feltolkningar. I 
följande exempel är det underförstådda innehållet inte självklart utan kan utifrån sammanhanget 
tolkas som antingen pedagogernas eller barnens förmåga:

Varför ställer pedagogerna in en hel aktivitet för barnen på grund av för-
ändringarna? Kanske varierar detta från verksamhet till verksamhet bero-
ende på pedagogers erfarenheter och tillit till förmågan.

Beroende på vad läsarna utifrån sina egna erfarenheter tolkar in som underförstådd information 
får texten olika innebörd – oavsett vad studenten har avsett.

Formellt och informellt språk
Råd till studenter: 
- Tänk på att alla texter som skrivs under en utbildning är mer eller mindre offentliga; texter kan 
ha personliga drag men ska inte vara privata.  
- Ta bort talspråkliga drag. 
- Utgå från läsarnas perspektiv. 
- Tona ner författarens närvaro i texten. 

Många studenttexter innehåller drag av talspråk eller fyllnadsord som gör dem okoncentrerade, 
”pratiga”, exempelvis: 
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Något som vi kunde ha gjort för att öka validiteten på vår undersökning var 
att vi kunde ha använt oss av både intervju och observation som metoder. Det 
första vi insåg att vi var tvungna att göra var att begränsa oss. Gården innehåller 
flera olika marker som har mycket värdefullt i sig. Vi kom ganska snart fram 
till att det inte fanns möjlighet att undersöka allt i detalj, så vi har gjort en 
översiktlig undersökning över de områden som vi fann hade höga natur- och 
kulturvärden. 

Som underlag för muntliga manus kan en sådan stil passa bra men inte i formella texter där kravet 
på innehållslig koncentration är starkare. Okoncentrerade texter ger intryck av att vara en form 
av informellt tankeskrivande (läs mer om tankeskrivande och presentationsskrivande i kapitel 1) 
istället för att representera det förväntade presentationsskrivandet:

För att öka validiteten på vår undersökning kunde vi ha använt både in-
tervju och observation. Eftersom det inte var möjligt att undersöka allt 
i detalj har vi begränsat oss till att göra en översiktlig undersökning över 
områden med höga natur- och kulturvärden. 

Det är även vanligt att studenter använder långa omskrivningar för att uttrycka ett innehåll som 
skulle kunna skrivas mera precist, som i följande exempel:

I den förenklade texten har man tagit hänsyn till att den som är avsedd att läsa 
den texten har ett begränsat svenskt ordförråd. Av den anledningen använder 
man sig av mer vardagliga ord och begrepp.

Detta ger ett omständligt intryck och visar att texten är skriven utifrån författarens tankar och inte 
utifrån läsarnas förståelse. Även sådana formuleringar bör koncentreras utifrån kraven på formellt 
skriftspråk:

I den förenklade texten har man tagit hänsyn till att läsaren har ett begrän-
sat svenskt ordförråd och därför används mer vardagliga ord och begrepp. 

I följande exempel försöker studenten stoppa in mycket information i en enda mening, vilket gör 
att det blir svårt för läsarna att se vad som är viktigt i sammanhanget:

X är ett område som har möjligheter att användas av fler som ett varia-
tionsrikt område med flera upplevelser där plats går att skapa för umgänge 
med både naturen och kulturen.

Ett sätt att koncentrera ovanstående exempel är att markera nyckelorden i texten och sedan se 
vilka övriga delar av innehållet som blir viktiga i sammanhanget: 

X är ett område som har möjligheter att användas av fler som ett variations-
rikt område med flera upplevelser där plats går att skapa för umgänge med 
både naturen och kulturen.
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och sedan föra ihop det viktigaste genom att ta bort överflödig information:

X är ett variationsrikt område där det går att skapa plats för upplevelser av 
både natur och kultur.

Ju mer formell och vetenskaplig en skrivuppgift är desto mer koncentrerad bör den vara. Mindre 
styrda akademiska texter kan vara mera informellt skrivna. Därför kan exempelvis en reflektion ha 
talspråkliga drag men den ska inte vara talspråklig i stort, eftersom den som utbildningsuppgift i 
någon mån är en offentlig text.
 I många vetenskapliga texter bör även personen bakom texten, jag/vi, tonas ner så att 
innehållet framträder tydligare (se även avsnittet Fundament). Jämför följande exempel som har 
samma innehåll men där det senare ger ett mer formellt språkligt intryck genom att talspråkliga 
drag har tagits bort liksom författaren som är oviktig i detta sammanhang:

Det går ju att följa händelseförloppet men om jag ska vara ärligt får jag gissa 
vid några tillfällen. En viss struktur kan jag tycka att det finns.

Det går att följa händelseförloppet även om det är otydligt vid några tillfäl-
len. Det finns en viss struktur.

Följande exempel visar en alltför personlig text med stora inslag av talspråk:

Den typiska dietisten är ofta ”fyrkantig”, de följer bokens rena fakta ge-
nom att exempelvis ersätta kolhydrater med vitaminer. Så gör inte jag och 
X, det X lärt mig är att man måste börja betinga hjärnan hos personen 
som man vill ska ändra sina matvanor genom att motivera personen. Ett 
exempel är när X sa att vattenmelon innehåller mycket testosteron vilket 
ger oss män bättre erektion, den innehåller vissa ämnen som även finns i 
Viagra.

Texten behöver koncentreras och anpassas mer till skriftspråkets krav på effektivitet, bland annat 
bör upprepningar strykas:

Typiska dietister är ofta ”fyrkantiga”. De följer bokens rena fakta genom 
att exempelvis ersätta kolhydrater med vitaminer. De teorier som min 
handledare utgår ifrån är att man måste börja betinga hjärnan hos perso-
nen som man vill ska ändra sina matvanor genom att motivera personen. 
Ett exempel på detta är att berätta att vattenmelon innehåller mycket tes-
tosteron och vissa ämnen som finns i Viagra. 

Upprepningar och utfyllnadsord är naturliga i talat språk som är flyktigt, men i skrift kan läsarna 
gå tillbaka i texten och läsa om det som var oklart om de inte förstår något avsnitt och då är 
upprepningar oftast överflödig information. 
 I nedanstående exempel blandar studenten fakta och reflektioner vilket gör att texten 
inte blir språkligt enhetlig. Texten ger intryck av att vara nedskriven utifrån studentens osorterade 
tankar: 
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Litteraturstudie med inslag av beteendestudier. Studera människors vanor 
utifrån bland annat deras kroppsform och om den stämmer överens med 
vad de konsumerar. X har guidat och gett förslag hur jag kan tänka genom 
att både förklara och ge artiklar som jag läst. Genom att läsa olika sorters 
litteratur, bland annat artiklarna och sedan tänka utifrån de och min samt 
X:s kunskap skapa en måltid som ska utgöra hela det dagliga behovet för 
personerna jag arbetat med.

Texten kan fungera som personliga anteckningar – en tanketext – men inte som underlag för 
någon form av bedömning.
 Även om reflektioner ofta innebär friare former av skrivandet är det viktigt att 
reflekterande texter är tydliga och lätt kan förstås av läsarna. Reflektion på akademisk nivå 
innebär inte ett fritt, ostrukturerat tankeflöde. En akademisk reflektion har en mottagare som är 
intresserad av sakinnehållet i texten. Texten behöver därför få en enhetlig, formell struktur som 
bättre stämmer överens med förväntningarna på en akademisk text, det vill säga en text som 
innehåller fullständiga meningar, är mindre talspråklig och mer koncentrerad:

Jag har använt mig av ett tiotal artiklar som jag har fått av min handledare. 
Dessa utgör sammanfattningar av vetenskapliga artiklar som han har skri-
vit och som handlar om hur hjärnan kan styra och påverka våra kostvanor. 
I tillägg har jag använt mig av litteratur som rör hälsa och mat och som har 
gett insikter i hur en bra kostplan kan vara upplagd. De titlar jag använt 
mig av är …

e) Lexikon – ord och stilnivå

Pronomen

Råd till studenter: 
- Kontrollera att pronomen har rätt syftning. 
- Använd formella eller neutrala pronomen i vetenskapliga texter. 
(- Använd hellre formen de än dem om du är osäker.) 

I studenttexter är det vanligt att de formella reglerna för användning och stavning av pronomen 
inte alltid följs. Det vanligaste är att studenter har svårt att skilja mellan subjektsformen de 
och objektsformen dem. Grunden till detta är att vi uttalar orden likadant i talspråk: dom. Den 
talspråkliga formen dom är en tydlig signal till läsarna att texten har en vardaglig karaktär och 
därför bör den stavningen undvikas i alla formella texter. Däremot kan ordet dom kan användas 
i transkriptioner av talat språk tillsammans med ordvarianter som ja (för jag), mej (för mig) och å 
(för och) för att markera en talspråklig stil. Att inte kunna skilja mellan formerna de/dem i text eller 
använda den talspråkliga varianten dom visar på en grammatisk osäkerhet:

Detta visar dem genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utformat. 
Det viktiga var framför allt att dem lärde sig något, inte bara om hur viking-
ar hade det, hur dom levde eller hur dom bodde utan även om samarbete.

I formella texter bör man använda de formella formerna de/dem och andra neutrala former som 
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mig och sig, för att undvika att läsarna fastnar i textens yta och börjar fundera över om det kan 
finnas andra eventuella brister i texten: 

Detta visar de genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utformat. 
Det viktiga var framför allt att de lärde sig något, inte bara om hur vikingar 
hade det, hur de levde eller hur de bodde utan även om samarbete.

Om studenter är osäkra på hur de ska använda formerna de/dem kan de prova med att byta ut dem 
mot jag/mig eller vi/oss. Subjektsformen de motsvaras jag/vi och objektsformen dem motsvaras mig/
oss. När man byter ut de/dem mot andra pronomen brukar de flesta studenter tydligt kunna avgöra 
vilken form det är som är korrekt:

Detta visar jag genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utformat.
*Detta visar mig genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utfor-
mat.
Detta visar vi genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utformat.
*Detta visar oss genom att ta upp de åtgärdsprogram som skolan utformat.

I sammanhanget är det också intressant att påpeka att många studenter som kan engelska inte har 
några problem med att välja rätt form av pronomen they/them när de skriver texter på engelska. För 
att bli säkrare när de skriver texter på svenska kan de jämföra: där det på engelska skulle stå they ska 
det på svenska stå de, och där det skulle stå them ska det på svenska stå dem.
 Även pronomen som sin/sitt/sina och hennes/hans/deras kan ställa till problem. Regeln är 
att man ska använda sin/sitt/sina när man vill syfta på samma person som subjektet och hennes/
hans/deras när man vill syfta på någon annan än subjektet. Exempel:

Många föräldrar tror så gott om sina barn (= föräldrarnas egna barn) 
Många föräldrar tror så gott om deras barn (= någon annans barn)

Hon talar om sin undersökning (= hennes egen undersökning) 
Hon talar om hennes undersökning (= någon annans undersökning)

…och eleverna ska utveckla sina kunskaper i både praktik och teori. 
(=elevernas egna kunskaper) 
…och eleverna ska utveckla deras kunskaper i både praktik och teori. 
(=någon annans kunskaper)

Det är viktigt att pronomen, som ju är ersättningsord i en text, används så att syftningen blir tydlig 
och eventuella missförstånd kan undvikas. 

Särskrivning

Råd till studenter: 
- Skriv ihop ord som bildar ett gemensamt ord. 
- Läs texten högt för att lättare upptäcka särskrivningar. 
- Lita inte på datorns stavningsprogram. 
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Särskrivning är ett vanligt fenomen i studenttexter. Förklaringen kan bland annat vara inflytande 
från engelskan eller en anpassning till otillräckliga stavningsprogram. Särskrivningar ger framför allt 
en ojämn läsrytm och överlämnar till läsarna att föra samman innehållet eftersom mellanrummet 
mellan orden anger att det ska vara en kort paus: 

verksamhetsförlagda utbildningen, helhets syn, litteratur sök, examens 
arbete, mobbnings situation, genus perspektiv, drama övningar, utevistelse 
dag

Särskrivningar kan ibland även leda till missförstånd eftersom de uppdelade orden i vissa fall har 
olika betydelser jämfört med sammansättningen:

Jag gjorde min praktik hos en engelsk lärare (= läraren har engelskt ur-
sprung)
Jag gjorde min praktik hos en engelsklärare (= läraren undervisar i engelska)

I följande exempel:

Alla vuxna och föräldrar måste prata med de unga. Detta kan leda till 
bättre hem förhållanden och miljö.

får läsarna genom sammanhanget avgöra om det är två saker som räknas upp: bättre 
hemförhållanden och bättre miljö eller om det kanske är tre: bättre hem, bättre förhållanden och 
bättre miljö. 

Upprepning

Råd till studenter: 
- Undvik innehållsliga upprepningar i skrift. 
- Variera inte grundläggande begrepp i en vetenskaplig text.  
- Undvik att överanvända vissa pronomen eller andra småord. 

Upprepningar i skriftliga texter stör mer än upprepningar i talad text. Skriftliga texter förväntas 
vara mer koncentrerade och läsare som inte förstår det skrivna kan gå tillbaka i texten och läsa 
oklara delar flera gånger.
 Upprepningar i studenttexter kan bero på att studenter som försöker skriva tydligt blir 
övertydliga för att undvika missförstånd:

I sin analys vill Eidevald få fram /…/Eidevald vill även få fram /…/ 
Dessutom vill Eidevald få fram… 

Om hänvisningarna som ovan ingår i samma stycke med korta avstånd och om stycket inte 
innehåller hänvisningar till andra personer kan namnet lätt bytas ut mot ett pronomen:

I sin analys vill Eidevald få fram /…/Han vill även få fram /…/ Dess-
utom vill han få fram… 



99

Oftast är det lättare att ta bort upprepningar av innehåll än exempelvis grammatiska ord eller 
funktioner. I följande exempel upprepas det allmänna pronomenet man som är subjekt i satserna 
och därför inte kan strykas:

Ledarskap har man användning av under större delen av dagen när man 
arbetar med barn. Beroende på vad för sorts barn man leder så måste man 
göra på olika sätt; till ett moget barn måste man först säga till, sen förklara 
varför och sedan visa det i verkligheten…

Ett sätt att undvika upprepningar kan vara att ersätta ordet med ett tydligare innehåll som sedan 
kan varieras:

Ledarskap har pedagoger användning av under större delen av dagen när 
de arbetar med barn. Beroende på vad för sorts barn pedagogerna leder så 
måste de göra på olika sätt; till ett moget barn måste de först säga till, sen 
förklara varför och sedan visa det i verkligheten…

Ett annat sätt att undvika upprepningar kan vara att formulera om meningarna så att en del av 
upprepningarna försvinner:

Ledarskap kan användas under större delen av dagen när man arbetar med 
barn. Beroende på barnen måste olika anpassningar göras, till ett moget 
barn måste man först säga till, sen förklara varför och sedan visa det i 
verkligheten…

För att undvika upprepningar använder en del studenter istället olika synonymer i sin text. I 
vetenskapliga texter är det dock viktigt att inte variera ordvalet utan ett tydligt syfte eftersom 
innehållet då kan bli otydligt. De i vissa sammanhang synonyma uttrycken undersökning-analys-studie, 
rapport-paper-essä, påpeka-framhålla-betona och problem-svårighet-krux som har samma kärninnehåll kan 
inte bytas ut mot varandra utan att det blir en innehållslig eller stilmässig skillnad. I vetenskapliga 
texter är det speciellt viktigt att hålla fast vid ett begrepp för att undvika oklarheter och 
misstolkningar. 

f) Tecken – interpunktion och stavning

Kommatering

Råd till studenter: 
- Sätt ut kommatecken där det blir naturligt för läsarna att göra en paus i texten. 
- Sätt inte ut något kommatecken om du är osäker. 

I studenttexter är det vanligt både med alltför många kommatecken och alltför få kommatecken. 
Här är exempel från studenttexter där kommatecken placerats så att de bryter sambanden i texten:

Odlingsrösena har kommit till då människor som odlade marken har 
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slängt upp stenar på hög, för att göra marken mer odlingsbar.

Skolverket menar att, för att förstå vad som påverkar elevers resultat är det 
relevant, att studera hur undervisningen organiseras liksom arbetssättet 
och arbetsformerna i och utanför klassrummen.

När vi stannar upp och reflekterar, kan vi få kännedom om vår förståelse 
av arbetet. För att kunna förändras, måste vi kunna reflektera och se alter-
nativa lösningar.

Rådet man kan ge till studenter som är osäkra på hur de ska kommatera en text är att det bättre att 
kommentera för lite än för mycket. Ett kommatecken är en signal till läsarna att göra en kort paus 
i läsningen. Om kommatecknet bryter sammanhangen i texten påverkar det läsarnas tolkning. Om 
det däremot saknas kommatecken kan läsarna ofta själva kompensera för detta genom att göra en 
kort paus i läsningen där det blir naturligt i sammanhanget. 

Stavning

Råd till studenter: 
- Kontrollera stavningen efterhand som du skriver, men framför allt när du har gjort alla 
slutgiltiga ändringar i texten. 
- Låt någon annan korrekturläsa din text. 

Vetenskapliga texter med många stavfel ger intryck av att studenten inte behärskar språket på den 
nivå som krävs eller att studenten inte har lagt ner tid på att följa stavningsnormer. Det kan leda 
till att läsarna fastnar i textens yta och därmed får svårare att ta till sig innehållet. Det kan också 
leda till att läsarna börjar fundera över om det förutom brister i stavningen även kan finnas brister 
i textens innehåll och att studenten kan ha slarvat med annat än korrekturläsningen.

Perfromansanalysen publicerades första gången 1992, och gick ut på 
att analysera högstadielevers skriftliga produktion, men hade innan det 
använts i Huddinge kommun av andraspråkslärare, och efterhand även 
presenterats för utomstrående. Mallen för analysen gick då i stort ut på att 
inventera orförrådet genom att lista varje ordklass för sig.

Stavning är ett av de områden i svenska språket som är tydligast normerat och det finns goda 
möjligheter för studenter att själva kontrollera sin stavning på olika sätt. (Se översikten över 
handböcker i slutet av kapitel 7.) Om stavningssvårigheterna hör ihop med någon form av 
läs- och skrivsvårigheter kan det dock vara svårt för studenterna att själva hantera denna del av 
textgranskningen. (Läs mer i kapitel 11 om hur du som lärare kan se och upptäcka detta och vad 
du bör göra om du upptäcker det.)



101

Förslag på vidare läsning

Ask, Sofia (2011). Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. Stockholm: Liber.

Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö University Press

Blåsjö, Mona (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell

Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.





103

Kapitel 9

Texter skrivna på svenska av studenter med annat 
modersmål
Camilla Forsberg

Inledning

Att skriva akademiska texter kan vara svårt för alla ovana studenter. De vanligaste avvikelserna 
från ett förväntat vetenskapligt skrivande hos studenter i allmänhet finns inom genreanpassning, 
textbindning och innehållskoncentration. För studenter med ett annat modersmål tillkommer att 
de förutom att bekanta sig med själva ämnet måste läsa och skriva på ett annat språk samtidigt 
som de kanske tänker mera analytiskt på sitt modersmål. Detta kan göra att det tar längre tid för 
dem att tillämpa språkbruket inom en ämnesdiskurs. 
 Avvikelser i studenttexter som gäller allmän språkinlärning och grundläggande 
språkkunskaper, såsom exempelvis stavning och ordböjning, ska naturligtvis uppmärksammas 
i studenternas texter men dessa områden är inte specifika för vetenskapliga texter. Studenter 
med annat modersmål än svenska som behöver utveckla sitt språk i allmänhet bör uppmanas att 
aktivt lyssna på och delta i olika samtal och läsa olika slags texter med fokus på språkstruktur 
och språkanvändning. Det är också bra för både lärare och studenter om man vid skrivuppgifter 
bildar responsgrupper där deltagarna bland annat kan korrekturläsa varandras texter 8. (Läs mer 
om respons i kapitel 6.)
 I detta kapitel presenteras exempel från texter skrivna på svenska av studenter med 
ett annat modersmål. Innehållet omfattar avvikelser som är specifika för just denna grupp av 
studenter och avvikelser eller textfaktorer som viktiga att uppmärksamma ytterligare för denna 
studentgrupp. (En genomgång av uttryckssätt som är vanliga i studenttexter på svenska i allmänhet 
finns i kapitel 8.) Om man som lärare upptäcker dessa avvikelser i studenttexter är det viktigt att 
studenten uppmärksammas på dem och får förklaringar som tydligt inriktas mot språkliga uttrycks 
struktur och funktion. Som i allt skrivande är respons en viktig grund för utveckling. 
 I inledningen till de olika avsnitten finns råd till studenter om vad de bör uppmärksamma 
i sina texter. Tanken är att lärare kan ge dessa råd till studenter när en uppgift introduceras eller vid 
genomgången av texter. 

Språksituation
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Innan du börjar skriva din text: bestäm vilken slags text du ska skriva, hur du ska avgränsa 
innehållet, vilket syfte du har, vem du skriver till och vilken roll du har som avsändare. 
__________________________________________________________________________

Studenternas tidigare erfarenheter av skrivande får betydelse för hur de utformar sina texter. 
För att skriva en text måste studenterna ha genrekunskap, det vill säga kunna följa en ordning 
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för innehållspresentationen, formulera särskilda meningsstrukturer och använda ett visst ordval. 
Detta ska dessutom göras i förhållande till ämnesinnehållet, syftet, mottagarnas kunskaper och 
avsändarens roll. Det är viktigt att studenter med ett annat modersmål än svenska, och eventuellt 
mindre erfarenhet av skrivande i olika formella kontexter, får en tydlig genomgång av den aktuella 
språksituationen som gäller för uppgiften; Vilken slags text är det som ska skrivas? Vilket är syftet 
med texten? För vem skrivs texten? Vad ska läsarna kunna, tycka eller göra när de har läst texten? 
Vilken roll har studenten som avsändare? Får hon eller han synas i texten? Att visa goda exempel 
på väl fungerande texter inom genren och att ge tydliga anvisningar om var studenter kan få 
svar på språkrelaterade frågor, exempelvis ordlistor, handböcker och bibliotekets hemsida om 
referenshantering, kan bespara både lärare och studenter mycket arbete.

Återgivning och kommentarer

Att skriva akademiska texter innebär ofta att man som författare ska utgå från vad andra redan har 
skrivit inom området och samtidigt föra fram sin egen tolkning. För en del studenter som inte har 
svenska som modersmål ökar svårigheterna att skriva en text när de både ska återge vad någon 
annan har skrivit och kommentera detta. 
 I följande exempel kommenterar studenten två olika personers sätt att kategorisera 
svenskämnet och kommenterar sedan det som tydligast framgår av innehållet, med liten språklig 
variation. Informationen är dessutom hämtad från en annan källa än författarna själva: 

I Svedners bok framkommer det olika teorier som Malmgren och Teleman 
hävdar att ämnet svenska är för något. Malmgren och Teleman delar in 
svenska i tre kategorier.  
Malmgren hävdar att punkt nummer ett är ”svenska som färdighetsämne”, 
punkt nummer två ”svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne” och 
den sista punkten är ”Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne”.  
Teleman säger att punkt nummer ett är ”svenska som språkträning”, punkt 
två ”svenska som språk och litteratur” och punkt tre är ”svenska som livs-
kunskap”.  
Det finns likheter mellan båda teorierna., vars punkt nummer ett är själv-
klara tydligheter på svensk ämnet som färdighet.

I detta exempel hade det förmodligen räckt om studenten hade kommenterat innehållet 
övergripande, och tydligt angivit källan, och på så sätt fört textens innehåll vidare utan att upprepa 
vad någon annan sagt, exempelvis:

I Svedners bok (1999) framkommer olika teorier om vad ämnet svenska är 
för något. Det finns likheter mellan teorierna, bland annat visar de tydligt 
på svenskämnet som ett praktiskt ämne. 

Om det är speciellt viktigt att innehållet från de båda författarna Malmgren och Teleman lyfts fram 
bör studenten använda deras egna texter som källa.  
 Det är viktigt att studenterna redan från början får öva sig att sammanställa andras texter 
– med egna ord – och att de får en tydlig genomgång om varför egna kommentarer är viktiga i 
vissa uppgifter och hur sådana kommentarer kan utformas. Det är också viktigt att resonera kring 
när man kan använda citat, hur man bör redovisa källorna och varför man bör göra detta.
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Struktur och utformning

I studenttexter är textbindning en faktor som ofta måste uppmärksammas. Det är bra om studen-
terna tidigt får reflektera över olika sätt att disponera ett innehåll både på avsnitts- och menings-
nivå. De flesta problem med textbindning i studenttexter grundar sig i att studenten inte har skrivit 
sin text utifrån läsarnas perspektiv.

Textbindning 
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera vad som står först i meningarna; hur kopplas detta till den föregående meningen 
och till textens innehållet i stort? 
- Låt det som hör ihop stå ihop. 
- Sätt ut språkliga sambandsmarkörer som visar läsarna hur innehållet hänger ihop.
- Stryk upprepningar och koncentrera innehållet. 
__________________________________________________________________________

Textbindningen är till för att visa läsarna hur innehållet i en text hänger ihop. Ovana studenter 
kan ibland utgå från att det som är klart för dem även är tydligt för andra och därför saknas 
ibland tydlig textbindning i deras texter. Tydlig textbindning skapas genom samverkan mellan olika 
faktorer i en text: placering av information inom meningar, innehållsliga samband och explicita 
språkliga sambandsmarkörer.
 Första platsen i en huvudsats, fundamentet, än viktig plats när det gäller att få sammanhang 
i en text. I texter skrivna av vuxna med svenska som modersmål står subjektet i fundamentet i 
drygt hälften av huvudsatserna. Texter skrivna av studenter med ett annat modersmål än svenska 
brukar ha en större andel subjekt i fundamenten. I kombination med korta huvudsatser ger sådana 
texter ofta ett intryck av ett mera outvecklat språk med liten variation, även om de är grammatiskt 
korrekta. Exempel:

GVY ligger på ca 2 m under markytan. Det minsta avståndet från infiltra-
tionsyta till grundvattenyta måste vara 1,5 meter. Variationer kan vara från 
1 till 1,5 meter om det är inströmningsområde. 

Genom att bara placera någon annan satsdel i fundamenten kan de innehållsliga sambanden öka: 

GVY ligger på ca 2 m under markytan. Det minsta avståndet från infiltra-
tionsyta till grundvattenyta måste vara 1,5 meter. Om det är inströmningsom-
råde kan avståndet variera från 1 till 1,5 meter. 

Textbindning skapas även genom att innehåll som hör ihop placeras tillsammans och genom att 
man sätter ut språkliga sambandsmarkörer. I följande exempel har studenten utgått från textens 
övergripande innehåll och inte funderat över hur texten ska hänga ihop språkligt:

(a) Skolan ska se mobbning som något allvarligt och ha nolltolerans mot 
det och verkligen hjälpa dem som bli utsatta för det. (b) Det är tusen barn 
som blir mobbade varje dag.(c) Det är helt klart inte ok och det ska inte 
förekomma. (d) Det är svårt att se allt och hindra allt helst nu när samhäl-
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let utvecklar ny teknologi som inte alla lärare känner till.

Det ovanstående exemplet behöver bearbetas på flera områden, men kan bli tydligare enbart 
genom att ordningen mellan meningarna ändras så att de innehållsliga sambanden blir tydligare:

(b) Det är tusen barn som blir mobbade varje dag. (c) Det är helt klart inte 
ok och det ska inte förekomma. (a) Skolan ska se mobbning som något 
allvarligt och ha nolltolerans mot det och verkligen hjälpa dem som bli 
utsatta för det. (d) Det är svårt att se allt och hindra allt helst nu när sam-
hället utvecklar ny teknologi som inte alla lärare känner till.

Om studenten dessutom ökar textbindningen genom att ändra ordföljden i vissa meningar, lägga 
till sambandsmarkörer och stryka vissa delar som inte tillför något nytt, får texten ett tydligare 
innehållsligt samband och ger samtidigt ett mera koncentrerat och formellt intryck:

Varje dag blir tusen barn mobbade. Det ska inte förekomma. Skolan ska 
ha nolltolerans mot mobbning och verkligen hjälpa dem som bli utsatta, 
men det är svårt att hindra all mobbning när lärare inte känner till ny tek-
nologi.

Det är viktigt att poängtera att en text inte automatiskt blir lättare att läsa för att studenten sätter 
in fler sambandsmarkörer, se följande exempel: 

Depression kan ofta uppstå utan att egentligen kunna förklara vad som orsa-
kar den eftersom man kan bli deprimerad inte på grund av en enda orsak utan 
det beror på ett samspel och samverkan mellan ett flertal faktorer.

De språkliga sambandsmarkörerna måste samspela med en övergripande logisk struktur. Det 
ovanstående exemplet skulle bli tydligare om studenten hade delat upp innehållet i tydliga passager 
och sedan bundit samman dem:

Depression kan ofta uppstå utan att man kan förklara vad som egentligen 
orsakar den eftersom man kan bli deprimerad av flera orsaker. Det kan bero 
på samspel och samverkan mellan ett flertal faktorer.

Syntax – satser och fraser

Många studenter med ett annat modersmål än svenska som studerar på högskole- eller 
universitetsnivå följer de grundläggande reglerna för svenska språkets struktur men kan förbise 
dem när de koncentrerar sig på andra delar av texten. För studenter som inte är explicit medvetna 
om reglerna utan följer dem mera intuitivt kan det vara bra att få en strukturell förklaring.
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V2-regeln och negationer
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera att det tempusböjda verbet står på andra plats i huvudsatser.
- Kontrollera att negationer står på rätt ställe i huvudsatser och bisatser. 
__________________________________________________________________________

I svenska huvudsatser står det tempusböjda (finita) verbet på andra plats i huvudsatser, det vill 
säga som den andra satsdelen, exempelvis (subjektet är kursiverat):

Personlig munhälsa innebär ofta att inte lukta illa i munnen.

Jorden är mer genomsläpplig i område B.

Detta kallas ofta V2-regeln. (Undantag från V2-regeln är frågor som inleds med det tempusböjda 
verbet, exempelvis: Innebär personlig munhälsa att inte lukta illa i munnen? Är jorden mer genomsläpplig i 
område B?)
 När en huvudsats inleds av någon annan satsdel än subjektet innebär V2-regeln att sub-
jektet hamnar efter verbet och huvudsatsen får då omvänd ordföljd, exempelvis (subjektet är 
kursiverat):

Ofta innebär munhälsa att inte lukta illa i munnen.

I område B är jorden mer genomsläpplig. 

Fenomenet är ovanligt i världens språk och måste läras in som en specifik regel för dem som inte 
har svenska som modersmål. 
 I följande exempel har studenterna inte följt V2-regeln, utan använt rak ordföljd trots att 
huvudsatsen inleds av en annan satsdel än subjektet (subjektet är kursiverat):

För våra unga informatorer god hälsa handlade om att må bra fysiskt och 
psykiskt, äta bra och motionera och slappna av, njuta av livet.

Som alla ämnen även hem- och konsumentkunskap har ett ”uppdrag” i 
skolundervisning som ett praktiskt ämne.

I det svenska skolsystemet läroplanen styr skolan.

Svenska bisatser har däremot nästan alltid rak ordföljd, det vill säga att subjektet kommer före det 
tempusböjda (finita) verbet, exempelvis (subjektet är kursiverat):
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Faktum är att det har varit den enda praktiska delen av ämnet.
Hon skriver att det är viktigt att man ska uppleva naturen. 

(Undantag är så kallade frågeformade konditionala bisatser: Vårdar man sina tänder håller de längre, 
som motsvaras av villkorsbisatser: Om man vårdar sina tänder håller de längre.) Att reglerna för 
ordföljd är olika i huvudsatser och bisatser i svenska kan ställa till problem för de studenter som 
inte har svenska som modersmål. I många andra språk används rak ordföljd i både huvudsatser 
och bisatser.
 Ordföljdsreglerna i svenska språket kompliceras ytterligare av att negationer och andra 
satsadverbial placeras på olika ställen i förhållande till det tempusböjda (finita) verbet i huvudsatser 
och bisatser. I huvudsatser står negationen efter det finita verbet och i bisatser står negationen före 
det finita verbet (detta är den så kallade biff-regeln: i bisats står inte före det finita verbet), exempel 
i huvudsats: 

Det är inte så viktigt i markbäddar.

exempel i bisats:

Det finns människor som inte kan beskriva naturen därför att man inte 
riktigt har upplevt den. 

Det är främst placeringen av negationer i bisatser som brukar avvika i studenttexter. I följande 
exempel har studenterna inte följt reglerna för placering av negation i bisats:

*Om ledningarna och slamavskiljaren är inte täthetsprovade bör den 
sträcka som vatten gör i marken motsvara 2-3 månader.

*Biorock är en kompakt markbädd som lämpar sig för dem som har berg i 
dagen och kan inte gräva en anläggning i marken.

*Williams (1995) skiljer mellan stress och press och betraktar press som 
något som alla utsätts för och kan inte undvikas under våra dagliga liv.

Ordföljdsregler är grundläggande språkkunskaper och studenter som ofta visar avvikelser i 
ordföljd i sina texter bör uppmärksammas på detta och uppmanas att kontrollera det extra innan 
de lämnar in sina texter.

Subjektstvång
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera att du har satt ut subjekt i meningarna. 
__________________________________________________________________________
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Svenskan har, till skillnad från många andra språk, subjektstvång. Det innebär att både huvudsatser 
och bisatser måste innehålla ett explicit subjekt även om detta saknar specifikt innehåll, om det är 
okänt eller om innehållet tydligt framgår av sammanhanget i övrigt, exempelvis:

Det har senare gjorts undersökningar både i Härlövs borg också Lillö och i 
väster, där det var finkornig sand, fann man anläggningar.

I följande exempel introducerar studenten subjektet i en bisats och utelämnar det sedan i 
huvudsatsen: 

När individer blir deprimerade lägger [de] ofta skulden och negativa skeen-
dena på sig själva.

I följande exempel utesluter studenterna ett innehållstomt subjekt:

I Albanien lever ungdomarna av föräldrarnas inkomster tills de har hittat 
jobb, [det] finns inte a-kassa eller annan socialhjälp.

Att kunna ett annat språk hjälper [en] att trivas i en annan miljö, att skapa 
kontakter, att hitta ett jobb utomlands.

Studenter som ofta utelämnar subjekt i satser bör uppmärksammas på detta och uppmanas att 
kontrollera det extra innan de lämnar in sina texter.

Fristående bisatser och andra ofullständiga meningar

___________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera att du har skrivit fullständiga meningar som innehåller både subjekt och finit verb.
- Använd kommatecken om du vill göra en kort paus inuti en huvudsats. 
__________________________________________________________________________

I studenttexter i allmänhet är det vanligt att bisatser och andra ofullständiga fraser skrivs 
som egna grafiska meningar, det vill säga inleds med stor bokstav och avslutas med punkt, 
exempelvis: 

Vi gjorde som så att en utav lärarkandidaterna har den första veckan och 
hela dagar, samt alla lektioner. Bortsett från idrott, musik och slöjd.

Att komma ut bland folk och träffa andra människor, gå på regelbundna kontroller så 
att man vet allt stämmer, även om det känns bra.

Detta är inte grammatiskt korrekt och hör främst hemma i mer litterära texter, där det kan användas 
för att uppnå en viss stilistisk effekt, eller i personliga anteckningar för att effektivisera skrivandet. 
Många studenter som har lärt sig svenska som ett andraspråk har ofta en god uppfattning om 
svenska språkets grammatik och kan därför ofta lättare se skillnaden mellan huvudsatser och 
andra ofullständiga satser när de uppmärksammas på strukturen i sina texter.
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Verbfraser

__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Läs igenom din text och se om du kan koncentrera innehållet – kan du göra sammansättningar 
istället för att använda verb och bisatser?  
__________________________________________________________________________

Det är vanligt att studenter som har ett annat modersmål än svenska använder fler 
verbkonstruktioner i sina texter, det vill säga att strukturer uttrycks med verbfraser i stället för 
med komprimerade nominalfraser, exempelvis 

… ett slutet system som inte är beroende av jordsammansättning. 

De här förändringarna som sker på kulturlandskapet är både negativa och posi-
tiva.

istället för:

… ett slutet system oberoende av jordsammansättning.

Förändringarna i kulturlandskapet är både negativa och positiva. 

Uttryck med verbfraser ger en talspråklig, och ofta mera okoncentrerad, stil. Berättande texter 
kännetecknas just av många verbfraser:

För en naturvårdare så ses den negativa förändringen av odlings- och kul-
turlandskapet som ett allvarligt hot. Så man arbetar mycket med att bevara 
de olika arterna vi har så de inte blir drabbade för mycket när man ska 
göra en förändring av naturen.

medan mer beskrivande texter innehåller fler nominalfraser (fler substantiv) och därmed får en 
större språklig koncentration:

För en naturvårdare ses den negativa förändringen av odlings- och kul-
turlandskapet som ett allvarligt hot. Därför försöker man bevara de olika 
arterna när naturen förändras.

Att texterna har en mera berättande stil kan bero på att studenter med ett annat modersmål är 
ovana vid det förväntade formella, vetenskapliga, skrivandet och i första hand skriver så kallade 
tanketexter istället för de förväntade presentationstexterna. (Läs mer om detta i kapitel 1). 
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Lexikon – ord och stilnivå
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Skriv din text direkt på svenska.
- Kontrollera att du har använt orden i rätt sammanhang och med rätt betydelse.  
__________________________________________________________________________

Att lära sig hantera ord inom nya områden är en viktig del av språkutvecklingen. Detta är den del 
av språkutvecklingen, som tillsammans med språkanvändning utifrån situation och sammanhang 
(pragmatik), fortgår hos alla språkbrukare när de grammatiska strukturerna (som exempelvis 
ordföljd och ordböjning) är automatiserade. När studenter med ett annat modersmål än svenska 
ska utveckla sin språkliga kompetens inom nya ämnesområden är det viktigt att de grundläggande 
delarna av ordinlärning är processade, exempelvis att studenten har ett basordförråd att bygga 
vidare på, kan genus- och numerusböjning för substantiv och olika tempusformer för verb. Nästa 
steg är att utveckla språket inom olika områden och i olika kommunikationssituationer.   

Ordböjning

Det är vanligt att olika typer av böjningsavvikelser uppstår när studenterna koncentrerar sig på 
innehållet eller är stressade och trötta. I många fall överanvänds ord eftersom studenterna inte 
har lärt sig att avgränsa deras användningsområden eller har ett begränsat ordförråd. Enstaka 
avvikelser i ordval, kongruensböjning och tempusböjning är lätta att markera och kommentera 
som slarvfel, exempelvis:

Att inte vara allergi mot något att vara aktiv.

Bra mat är viktig men det är viktig för han att unna sig något onyttigt.

För de hälsa handlade mest om att vara frisk och starkt.

Om det är många grammatiska avvikelser bör studenten få hjälp att repetera grundläggande 
områden i språkinlärning av någon instans inom högskolan eller universitetet som har kunnig 
personal inom området, såsom exempelvis Lärverkstäder på Högskolan Kristianstad. 
 Ibland kan de språkliga avvikelserna ge upphov till olika tolkningar, exempelvis kan 
följande mening:

Munhälsa har en special betydelse för de mesta eftersom det skapar ett visst 
obehag.

skrivas om på två olika sätt:

Munhälsa har en specialbetydelse för de mesta eftersom det skapar ett visst 
obehag.
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Munhälsa har en speciell betydelse för de mesta eftersom det skapar ett visst 
obehag.

Det blir ingen större skillnad rent innehållsligt vilken omskrivning man väljer men beroende på 
hur mycket man ändrar i en text kan även andra delar bli mera svårtolkade. Ska frasen ”för de 
mesta” i exemplet ovan exempelvis vara ”för de flesta” i det andra omskrivningsförslaget?
 Som slarvfel innebär inte enstaka avvikelser några större problem för läsarna men texter 
som innehåller språkliga avvikelser kan bli mer svårtolkade om studenterna dessutom staplar 
information i meningarna utan någon tydlig struktur:

Hon tycker hälsa börjar i det yttre taget av en och om det inte stöts påverkas 
det inre.

I det svenska skolsystemet läroplanet styr skolan som i respektive av detta 
finns ett syfte, finns tydliga mål för att hjälpa läraren att framföra sin verk-
samhet och eleverna ska utveckla deras kunskaper i både praktik och teori.

I ovanstående exempel behöver studenten inte bara hjälp med den språkliga utformningen på 
ytan, utan hon eller han behöver även hjälp med att strukturera tankarna i sin text och skriva så att 
läsarna förstår hur innehållet hänger ihop.
 Att ändra en text språkligt påverkar i många fall även innehållet och därför är det bra 
om man som lärare kan sitta tillsammans med studenten och gå igenom olika avsnitt i texten 
tillsammans, eller om studenten får diskutera den språkliga utformningen i en responsgrupp. 

Ordval

När man skriver en text är det viktigt att välja rätt ord. Det räcker inte att ha kunskap om vad ett 
ord betyder utan man måste också veta vilka associationer ordet kan ge upphov till och i vilka 
sammanhang det kan användas – och när det bör undvikas. I följande exempel blandar studenten 
ord från olika stilnivåer:

Utseende är mycket viktigt men det finns de som tycker mest att tänderna 
bara ska funka.

För studenter med ett annat modersmål än svenska är det viktigt att de inte bara får veta att ett ord 
eller en ordform inte passar i ett sammanhang, utan även får veta var uttrycket skulle passa samt 
vilket ord eller vilken form de borde ha valt istället. I exemplet ovan är ordformen ”funka” är ett 
talspråkligt uttryck som bör ersättas med den neutrala formen i en formell text:

Utseende är mycket viktigt men det finns de som tycker mest att tänderna 
bara ska fungera.

I en del texter skrivna av studenter med ett annat modersmål än svenska kan man ibland se att 
ordval och konstruktioner skiljer sig från ett förväntat, svenskt, sätt att uttrycka sig, exempelvis:

Däremot i mitt hemland Albanien har ämnet en annan uppfattning.
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För att uppnå tryggheten i sig själv motionerar han regelbundet.

Mellan våra informatorer har vi små barns mammor och för den hälsan be-
tyder att familjen skulle må bra, den ekonomiska biten skulle fungera bra 
och att må bra i sitt sociala liv.

Följande punkter är mina argumentationer …

Detta kan bero på att studenterna har översatt formuleringar från sitt modersmål till svenska eller 
att studenterna inte har kunskap om de sammanhang där orden kan och bör användas. För att 
undvika sådana avvikelser är det bra om studenterna redan från början formulerar sina texter på 
svenska.

Prepositioner__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera att du har använt prepositionsuttryck korrekt.  
__________________________________________________________________________

Prepositionsuttryck är i allmänhet svåra att lära sig för studenter med ett annat modersmål. 
Det finns inga tydliga regler för användning av prepositioner i svenskan och därför måste 
prepositionsuttryck läras in separat för varje konstruktion (däremot gäller regeln att det efter en 
preposition ska vara objektsform på ett pronomen), vilket ökar riskerna för att välja fel preposition:

Äldre är mer uppmärksamma av sina tänder än de var när de var unga.

I Albanien ungdomarna lever med föräldrarnas inkomster tills de har hittat 
jobb.

I svenskan överanvänds ofta prepositionerna ’på’ och ’till’ av andraspråkstalare, exempelvis:

Självförtroende kan påverkas via självaktning av individens bedömning 
och uppfattningar till bl.a. personliga egenskaper, beteende, mögligheter, 
kunskaper och utseende …

Det bästa är om studenterna regelmässigt slår upp prepositionsuttryck i frashandböcker för att 
kontrollera att de har använt konstruktionen på ett korrekt sätt.

Verbformer och konstruktioner
__________________________________________________________________________

Råd till studenter
- Kontrollera att du har använt rätt verbformer i texten. 
- Kontrollera att du har använt samma tempus genomgående i texten. 
__________________________________________________________________________
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I formella texter är det viktigt att man inte byter tempus utan att det är tydligt motiverat. För att 
relatera till nutid kan tempusformerna presens och perfekt kombineras, exempelvis:

Vi har kontaktat utbildningsförvaltningen i tre olika närliggande kommuner 
för att se om vårt antagande om modersmålundervisning stämmer. 

För att relatera till förfluten tid kan tempusformerna preteritum (tidigare kallat imperfekt) och 
pluskvamperfekt kombineras, exempelvis:

Det hade varit bra med mer tid eftersom transkriberingen var tidskrävande.

I följande exempel har studenten kombinerat perfektformen med preteritum (tidigare imperfekt): 

Småskalig torvbrytning har förekommit tidigare, men här utvecklades den steg-
vis till en storskalig industriell torvbrytning.

För att bli tydligare bör meningen skrivas om med pluskvamperfekt, istället för perfekt, för så att 
tidsangivelserna i meningen stämmer överens: 

Småskalig torvbrytning hade förekommit tidigare, men här utvecklades den 
stegvis till en storskalig industriell torvbrytning.

I vetenskapliga texter sätter man ofta in hjälpverb för att visa läsarna om innehållet ska tolkas 
som mer eller mindre sannolikt eller vanligt, exempelvis ’brukar’, ’bör’, ’kan’, och ’får’. Ju längre 
verbkedjor det finns i en mening desto fler böjningar och former blir det för studenterna att hålla 
reda på, och därmed ökar risken för felskrivningar och felböjningar, se nedanstående exempel:

Detta kan ha [att göra] med att man inte kan eller har lärt sig perception på 
rätt sätt eller bara inte kan tolka människor rätt.

Men efter att läsa [att ha läst] de här intervjuerna noga ser man att de unga 
personerna ser olika på de här olika dimensionerna, fast alla är unga och är 
bosatta i Sverige.

I det sistnämnda exemplet har studenten utelämnat hjälpverbet (ha) och istället böjt huvudverbet 
(läsa) i infinitiv.  

Sammanfattning

Studenter som inte har svenska som modersmål och som därför kan ha mindre erfarenhet av olika 
skrivsituationer kan behöva särskild uppmärksamhet på vissa språkliga strukturer och innehållsliga 
resonemang. Möjligheten för studenter att anpassa sitt språk ökar om läraren inledningsvis går 
igenom vad som gäller för texttypen, syftet, ämnet och dess avgränsningar, mottagarna och 
avsändaren (se även kapitel 7). 
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Kapitel 10

Texter skrivna på engelska

Carita Lundmark

Inledning

Det man bör titta på och kommentera i engelska studenttexter är egentligen detsamma som i 
svenska studenttexter, det vill säga språksituation, struktur, styckeindelning, syntax, lexikon och 
tecken. Samtidigt finns det naturligtvis också skillnader mellan texter på svenska och texter på 
engelska och dessa beror i stor utsträckning på att studenter som skriver sina texter på engelska 
naturligtvis ställs inför en annan situation jämfört med studenter som skriver på svenska. Förutom 
att skilja mellan formellt och informellt språk, behärska de krav som ställs på den språkliga 
utformningen, samt förstå språksituationen, måste dessa studenter även utföra uppgiften på ett 
språk som inte är deras modersmål. Man måste därför som lärare fundera över vilka krav som 
ska ställas på de engelska texterna samt se till att informera studenterna om vad som förväntas av 
deras texter rent språkligt. Detta är särskilt viktigt att uppmärksamma på kurser där själva ämnet 
inte är engelska och där både studenter och lärare kan antas vara mindre medvetna om de språkliga 
aspekterna.

Hur man som student upplever den utmaning som det innebär att skriva akademiska texter 
på engelska beror delvis på vilken bakgrund man har. Även om vissa förkunskaper i engelska krävs 
för att en student ska vara behörig till studier på universitetsnivå kan det finnas stora individuella 
skillnader beroende på hur van man är vid att använda engelska, hur mycket man exponeras för 
engelskan, samt i vilken utsträckning man läser och skriver texter, vilket i sin tur är kopplat till hur 
stort ordförråd man har. Vilket modersmål man har kan också spela en roll. Det som komplicerar 
situationen ytterligare är att ju mer man tänker på sitt modersmål och försöker översätta till 
engelska desto större är risken att man överför konstruktioner och ord från det ena språket till det 
andra. Lyckas man tänka på engelska och bearbeta innehållet på engelska innan man skriver kan 
det vara lättare att producera en bra och tydlig text. Samtidigt kräver detta väldigt mycket av en 
students aktiva språkfärdighet och det kan vara lättare för studenter som läser en hel utbildning 
på engelska med kurslitteratur enbart på engelska, jämfört med studenter som läser större delen 
av sin utbildning på svenska med enbart vissa delkurser och uppgifter som utförs på engelska. 

Vi kommer i detta kapitel att först gå igenom de mindre delarna i en text och sedan arbeta 
oss sedan uppåt, vilket innebär att vi först tittar på ord och ordval och sedan på hur ord fungerar 
tillsammans med andra ord i grammatiska fraser för att avsluta med hur dessa fraser kombineras 
i satser och meningar. Detta innebär alltså att vi börjar från motsatt håll jämfört med hur vi 
rekommenderar att textgranskningen normalt sett ska gå till. Anledningen är att det på grund 
av skillnaderna mellan att skriva på svenska och att skriva på engelska ofta finns mer att granska 
och kommentera på de mer detaljerade nivåerna i engelska studenttexter jämfört med svenska. Vi 
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vill även undvika att upprepa diskussionen kring de högre nivåerna, eftersom denna i mångt och 
mycket är densamma som för de svenska texterna. 

De exempel som används i detta kapitel kommer från studenttexter, men i vissa fall har 
delar av ett exempel korrigerats eller förkortats för att analysen ska kunna koncentreras till en 
aspekt i taget. En asterisk * framför ett exempel signalerar att det är grammatiskt inkorrekt eller på 
annat sätt tveksamt. Ett sådant exempel följs sedan av en korrekt variant av samma exempel, utan 
asterisk. Fokus ligger framförallt på engelska texter producerade av svensktalande studenter, men 
mycket av det man stöter på i dessa texter återfinns även i texter som är skrivna av andra studenter 
som inte heller har engelska som modersmål.

Ord

På ett sätt kan man kanske tänka att texter inte består av något annat än ord och att det därför kan 
framstå som märkligt att bara se ord och ordval som en viss beståndsdel i en text. Detta stämmer 
också till viss del, eftersom det kan vara svårt att särskilja enskilda ord och deras betydelse från 
hur de används i ett sammanhang. Huruvida ett ord passar in i en text beror naturligtvis på resten 
av frasen eller meningen och det är därför inte alltid lätt att avgöra om en viss avvikelse faktiskt 
handlar om ett felaktigt ordval eller om problemet i själva verket ligger på en högre nivå, det vill 
säga att det har med hela frasen eller satsen att göra. I detta avsnitt tar vi upp dels ords betydelse 
och hur denna betydelse passar in i ett visst sammanhang, dels vanligt förekommande svårigheter 
vad gäller ords stavning. En annan viktig aspekt är hur ett ord böjs, till exempel vilka ändelser ett 
verb har, men eftersom detta till stor del beror på resten av frasen återkommer vi till detta längre 
fram.

Betydelse

En av de största svårigheterna då man skriver på engelska och den svårighet som de flesta kanske 
först och främst tänker på är att veta vilka ord som finns och att välja rätt ord. Detta gäller 
dels de specifika termer som används inom ett visst ämnesområde, dels mer allmänna ord som 
förekommer i alla slags akademiska texter, men som kanske ligger på en annan stilnivå än den 
som studenten är mest van vid. Vad gäller ord inom ett visst ämnesområde brukar man ofta 
komma åt dessa genom kurslitteratur eller genom specialordlistor, men som handledare eller lärare 
är det kanske inte främst dessa som man har svårt att hjälpa studenten med. Vad gäller andra 
typer av ord kan naturligtvis ordböcker och synonymordböcker vara till hjälp, men även om dessa 
ofta ger exempel på hur ett ord används i ett sammanhang kan det ibland ändå vara svårt att 
avgöra om ordet passar där man själv har tänkt använda det. Ett sätt att testa detta är att göra en 
internetsökning på den fras man vill använda och se hur många träffar man får eller söka på två 
alternativ för att se vilket som är vanligast. Det är dock viktigt att påpeka att denna metod bör 
användas med stor försiktighet och man kan inte uteslutande gå efter det antal träffar man får. 
Man måste försäkra sig om att träffarna har samma form och funktion som det exempel man sökt 
på, samt vara mycket noggrann med att kontrollera källan till de träffar man får eftersom många 
engelska texter på nätet är skrivna av personer med annat modersmål och därför inte alltid är 
korrekta. Om det handlar om termer och uttryck inom ett visst område kan man utgå från att de 
är vedertagna om de återfinns i vetenskapliga artiklar inom ens eget ämnesområde. 
 Vad gäller felaktiga ordval kan dessa se ut på olika sätt. Studenten kan ha använt ett ord 



119

som överhuvudtaget inte existerar, ord vars betydelse liknar den som hon eller han är ute efter 
men som inte passar i just det sammanhanget eller ord och uttryck som är korrekta och som har 
en betydelse som faktiskt passar i sammanhanget, men som kanske ändå inte förmedlar just det 
som studenten vill säga lika bra som ett annat ord. Följande är ett exempel på det sistnämnda:

He questions/asks himself  what it is in children’s and teenagers’ own self-
elected learning process that makes them develop and grow. 

Verben question och ask kan te sig rätt så lika och används ibland i samma sammanhang, men 
betydelsen är inte alltid exakt densamma. Skillnaden är att question mer kan motsvara ifrågasätta på 
svenska, det vill säga att man uttrycker något slags tvivel om eller kritik till hur något förhåller 
sig, medan ask kan ses som ett något mer neutralt uttryck. Vill man säga att han helt enkelt frågar 
sig själv hur något ligger till kan det passa bättre att använda ask, men om man vill säga att han 
har sina tvivel om hur det faktiskt ligger till och frågar sig själv detta ska man kanske hellre välja 
question. Denna typ av nyanser är inte alltid helt uppenbara, varken för studenter eller handledare, 
och framgår inte alltid tydligt i ordböcker. 

Fall då man väljer ett helt felaktigt ord kan bero på att två olika ord på engelska motsvaras 
av ett och samma ord på svenska, till exempel lära sig/lära (ut) som på engelska motsvaras av två 
helt olika ord, learn och teach. Det är inte ovanligt att man ser att learn har använts istället för teach, 
särskilt då man vill säga något som på svenska motsvaras av att lära någon något: *She learned the 
children how to read. Det kan också vara så att man väljer ett ord som har en angränsande betydelse 
till det man egentligen är ute efter, vilket vi kan se i följande exempel:

*Whenever contemporary literature is educated, ...

Whenever contemporary literature is taught, ...

Det ord som inte stämmer här är educated, vilket motsvaras av utbildad/utbildat eller i detta fall 
passivformen utbildas. Det ord man egentligen är ute efter är (is) taught, vilket på svenska skulle 
vara undervisas. Dessa två ord, educated och taught, har skilda betydelser, men eftersom de ofta 
förekommer i samma allmänna kontext finns naturligtvis risken att man väljer fel. Det finns även 
vissa sammanhang där båda orden fungerar fast med något olika betydelse, till exempel om man 
vill säga att någon utbildades eller undervisades av någon: He was educated/taught by one of  the most 
famous philosophers of  all times. 

Ibland kan två engelska ord se väldigt lika ut och risken finns då att man väljer fel. Det är 
till exempel vanligt att man blandar ihop affect som är ett verb och som motsvaras av påverka på 
svenska och effect som är ett substantiv och som motsvaras av påverkan eller effekt. Detta kan vi 
se i följande exempel, där man måste välja mellan att antingen säga had an effect on the meeting eller 
affected the meeting: 

*There were several factors that had an affect on the meeting. 

There were several factors that had an effect on the meeting.

There were several factors that affected the meeting.

Förutom själva betydelsen är det också viktigt att veta vilken stilnivå ett ord har, eftersom man i 
akademiska texter vill undvika alltför informella och talspråksmässiga ord och uttryck. Ett mycket 
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vanligt exempel är uttrycket a lot of  som man ofta ser i studenttexter (a lot of  questions, a lot of  
discussion), men som är lite för vardagligt och informellt för en akademisk text, såvida det inte 
används för att återge vad någon sagt i till exempel en intervju. Detta uttryck kan oftast bytas ut 
mot antingen many eller much beroende på om det substantiv som kommer efteråt är räknebart 
eller inte: many questions, much discussion.
 I svenska texter kan valet av anföringsverb ha betydelse och då svenska studenter skriver 
på engelska gäller det också att inte direkt överföra dessa till engelskan, vilket har hänt i detta 
exempel: 

*Tedlock (2000), on the other hand, means that they are different but for a 
good reason.

På engelska används verbet mean i betydelsen ’innebär’/’betyder’ snarare än ’menar’/’anser’. 
Man använder det ibland då man uttryckligen förklarar vad man menar: What I mean by this is... I 
exempelmeningen ovan kan man byta ut mean mot argues eller is of  the opinion för att komma åt den 
betydelse man är ute efter:

Tedlock (2000), on the other hand, argues that they are different but for a 
good reason.

Om sammanhanget hade varit sådant att man ville förklara vad Tedlock menade med det han eller 
hon sa hade man istället kunnat skriva så här: 

What Tedlock means by this is that they are different, but for a good reason.

Stavning

Numera, då man vanligtvis skriver sina texter på dator, kan många misstag fångas upp med hjälp 
av stavningskontrollen, men det är samtidigt viktigt att inte lita alltför mycket på denna. Det finns 
i engelskan en hel del ord som uttalas likadant eller nästan likadant men som stavas olika och 
här kan det ibland vara svårt för stavningskontrollen att veta vilket ord man är ute efter. Vanliga 
exempel på ord som lätt blandas ihop på grund av stavningen är their/there, once/ones, where/were, 
choose/chose, to/too, lose/loose, samt then/than, vilket vi kan se har hänt i följande mening:

*They found the responsibility to be greater then they previously had expe-
rienced.

They found the responsibility to be greater than they previously had expe-
rienced.

Här har then använts istället för than, vilket gör att meningen inte fungerar. Även orden i de andra 
ordparen har helt olika betydelser och tillhör ibland olika ordklasser, som till exempel lose (’förlora’, 
verb) och loose (’lös’, adjektiv), vilket gör att de aldrig kan användas i samma sammanhang. 

På samma sätt som att man i svenskan ibland särskriver ord som ska skrivas som ett 
sammansatt ord kan man ibland göra tvärtom då man skriver på engelska, nämligen skriva ihop 
två ord som på engelskan ska vara separata. Det finns inga tydliga regler i engelskan för när 
ord skrivs ihop, när de skrivs med bindestreck och när de skrivs som två ord. Detta kan också 
variera och man kan se mer än en variant av ett och samma ord. Generellt kan man dock säga att 



121

sammansatta ord på svenskan ofta skrivs som två ord i engelskan. 
Stavningen varierar även på engelska beroende på om man använder en brittisk eller en 

amerikansk variant. Det som kännetecknar den amerikanska är att den på olika sätt är förenklad 
jämfört med den brittiska, till exempel genom att den saknar u i ord som color (Br.E colour) och att 
konsonanter inte dubbeltecknas före en ändelse, som i traveled (Br. E travelled). Som student spelar 
det ingen roll vilken variant man väljer så länge man är konsekvent, medan man som forskare 
däremot ofta får rätta sig efter vad olika förlag och tidskrifter föredrar. 

En vanligt förekommande ändelse med varierande stavning är -ize/-ise i ord som realise/
realize. Här handlar det inte enbart om en skillnad mellan brittisk och amerikansk engelska, 
eftersom ize-stavningen även används av vissa brittiska tidningar och förlag. Även här handlar det 
om att vara konsekvent snarare än om vad som är rätt eller fel. Här kan vi även passa på att nämna 
ordet analyze/analyse som är ett verb och motsvaras av analysera på svenska. Detta ord blandar 
studenter väldigt ofta ihop med eller använder istället för ordet analysis som är ett substantiv som 
motsvaras av analys på svenska. Pluralformen av detta ord är analyses. 

Fraser

Då vi tittar på fraser går vi utanför enskilda ord och ser hur orden fungerar tillsammans med andra 
ord som de har ett nära förhållande till. Fraser byggs upp kring de lexikala ordklasserna, det vill 
säga substantiv, verb, adjektiv och adverb och består av ett huvudord och olika typer av ord som 
bestämmer eller modifierar huvudordet. Prepositioner ingår också i fraser eftersom de har ett nära 
samband med substantiv. 

Substantiv

Vad gäller substantivfraser finns det främst två svårigheter då man skriver engelska texter. För 
det första handlar det om när man använder bestämd eller obestämd form, det vill säga när man 
behöver använda bestämd artikel the, obestämd artikel a/an och när man inte behöver någon 
artikel alls. Närvaro eller frånvaro av bestämd artikel kan leda till en stor skillnad i betydelse som 
kan vara särskilt avgörande i en vetenskaplig text. Pratar man om the teachers så menar man vissa 
bestämda lärare, till exempel de lärare man intervjuat i sin undersökning. Skriver man däremot 
teachers utan bestämd artikel menar man lärare i allmänhet, det vill säga alla lärare, och det är 
naturligtvis en stor skillnad mellan att uttala sig om en specifik grupp man undersökt och att uttala 
sig om lärare i allmänhet. 

En viktig skillnad jämfört med svenskan är också att engelskan kräver en artikel om 
substantivet är räknebart och står i singular. Detta kan vi se i följande två exempel:

*As mentioned in previous section, ...

*Within the subject of  Swedish, previous quotation shows that...

På svenska hade det fungerat utan artikel (i föregående avsnitt, i föregående citat), men på engelska måste 
man här lägga till en bestämd artikel för att det ska bli korrekt: 

As mentioned in the previous section, …

Within the subject of  Swedish, the previous quotation shows that...



122

Om man vill testa om ett substantiv är räknebart eller inte kan man helt enkelt pröva och se om det 
fungerar att sätta antingen one eller many framför ordet – one section, many sections. Man kan då också 
se att section kan ta en pluraländelse, vilket också signalerar att det är räknebart. Lägg dock märke 
till att inte alla ord, varken på engelska eller svenska, ändrar form i plural, till exempel ett avsnitt, 
flera avsnitt, men vi ser ändå att det är en pluralform och därmed räknebart. 

Det andra som är viktigt vad gäller substantiv är att komma ihåg apostrofen samt att 
placera den rätt då substantivet står i genitivform, det vill säga då det i grundläggande fall uttrycker 
ägande eller tillhörighet av något slag. Denna apostrof  är lätt att missa, kanske särskilt för svenska 
studenter som är vana vid att genitiv på svenska uttrycks med hjälp av en s-ändelse utan apostrof. 
I följande exempel saknas apostrofen på teachers’ respektive interviews’:

*It will not be passed on to anyone else without the participating teachers 
consent. 

*In this process, some of  the interviews authenticity will be lost. 

Ett alternativ till s-gentiv med apostrof  är att använda en of-konstruktion. Detta är särskilt vanligt 
då substantivet inte syftar på en person eller något annat levande ting. I den andra meningen ovan 
hade man därför med fördel kunnat ändra den till följande: 

In this process, some of  the authenticity of  the interviews will be lost. 

Även om man kommer ihåg apostrofen i en s-genitiv kan det vara lätt att man sätter den fel, särskilt 
som det i uttalet inte hörs någon skillnad mellan en genitiv i singular och en genitiv i plural. Det 
kan också hända att man sätter ut en apostrof  där det inte ska vara någon, det vill säga då man inte 
har med en genitivform att göra. Detta är vad som har hänt i följande exempel:

*Several researchers’ such as Collins and Halverson (2009), Lankford (2009) 
and Boreson and Olsen (2004) have emphasised the importance of  film in 
education. 

Här handlar det inte om flera forskare som har någonting som tillhör dem eller är förknippat med 
dem, till exempel flera forskares undersökningar, utan det är helt enkelt en vanlig plural form man 
är ute efter. Man vill säga att flera forskare har betonat detta och då använder man en s-ändelse 
utan någon apostrof  alls:

Several researchers such as Collins and Halverson (2009), Lankford (2009) 
and Boreson and Olsen (2004) have emphasised the importance of  film in 
education. 

Förutom artiklar och genitivformer är det också viktigt att tänka på vilken form olika ord har då 
de fungerar som bestämningar till substantiv. I följande exempel har development använts istället för 
developing för att modifiera substantivet countries: 

*Students in development countries need knowledge of  democracy.

Students in developing countries need knowledge of  democracy.
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Ord som slutar på -ing är particip och används väldigt ofta för att modifiera substantiv, till 
exempel då man pratar om developing countries (utvecklingsländer), ordagrant på engelska ’utvecklande 
länder’ eller ’länder som utvecklas’. I svenskan finns det också ord som slutar på -ing, som till 
exempel utveckling. Dessa är substantiv snarare än particip, men används ofta i sammansatta ord, 
vilket antagligen är anledningen till att man i exemplet ovan valt substantivet development istället 
för participet developing. Samtidigt är det inte helt enkelt, för även på engelska kan substantivet 
ibland också användas som bestämmelse till ett annat substantiv, till exempel då man pratar om 
development funds (utvecklingsmedel). Här handlar det då om ’medel för utveckling’ snarare än ’medel 
som utvecklas’. 

Verb

I verbfraser handlar det dels om att använda korrekta verbformer som passar i en viss 
verbkonstruktion, dels om att veta vilken verbkonstruktion som passar i sammanhanget och som 
uttrycker den betydelse man vill åt. Ett exempel på hur det kan se ut då verbformer inte passar 
ihop är följande:

*An author has wrote a book.

An author has written a book. 

Här har hjälpverbet has kombinerats med en enkel dåtidsform, wrote, istället för participet written 
och resultatet blir då ogrammatiskt. Då man använder perfektkonstruktioner som has written måste 
man också komma ihåg att hjälpverbet aldrig kan utelämnas på engelska, medan det i svenskan är 
fullt möjligt: boken hon skrivit. 

Det är också viktigt att se till att man är konsekvent i användandet av olika tempusformer 
och att man inte växlar fram och tillbaka mellan olika tempus. Ibland kan det vara svårt att veta 
om det som beskrivs har hänt eller om det helt enkelt handlar om ett enkelt stavfel, som i följande 
exempel:

*If  they chose to take part they are either interviewed directly or they can 
book a time for an interview another day. 

Här står första verbet (chose) i preteritum (dåtid) medan resten av verben står i presens (nutid). 
Skribenten har antingen blandat tempus utan att tänka på det eller haft för avsikt att skriva choose 
men missat en bokstav. Vilket tempus man använder i fall som detta spelar inte alltid någon roll, 
men det gäller att hålla sig till ett för att meningen ska fungera:

If  they choose to take part they are either interviewed directly or they can 
book a time for an interview another day.

If  they chose to take part they were either interviewed directly or they could 
book a time for an interview another day.

Då man väljer mellan preteritum och perfekt måste man ibland ta hänsyn till olika typer av 
tidsuttryck som förekommer i meningen. Vissa tidsuttryck fungerar enbart med perfekt och andra 
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enbart med preteritum. Detta kan vi se i följande exempel:

*The chance of  recovery increased in recent decades. 

Tidsuttrycket in recent decades indikerar att det handlar om en tidsperiod som sträcker sig från en 
tidpunkt bakåt i tiden fram till nutid och då måste perfektformen användas istället:

The chance of  recovery has increased in recent decades.

Om man använder preteritum krävs det att man syftar på något som helt och hållet ägde rum i 
dåtid, till exempel:

The chance of  recovery increased in the 1950s. 

Utan tidsuttryck kan man ofta välja konstruktion, men man måste vara medveten om att 
perfektformen signalerar en koppling till nutid och att det man pratar om fortfarande är giltigt. 

En verbkonstruktion som det inte alltid är lätt att använda korrekt är den progressiva 
konstruktionen eller ing-formen som den ofta kallas. Denna har ingen motsvarighet i svenskan och 
resultatet av detta är att den ofta överanvänds av svensktalande personer. Progressiv form används 
när man talar om något som händer just nu i motsats till något som händer regelbundet eller något 
som är en vana. En annan funktion är att den uttrycker att någonting är tillfälligt och övergående 
snarare än permanent. I en akademisk text kan detta göra stor skillnad: 

Given that the school is reflecting the society, ...

The stages that children are going through according to Piaget are:…

Här får man uppfattningen att skolan reflekterar samhället just för tillfället, men att detta snart 
kan komma att ändras, samt att barn enligt Piaget just nu genomgår dessa stadier, men att det inte 
alltid kommer att vara så. Detta är antagligen inte vad skribenten ville säga, utan snarare att detta 
är något som alltid är fallet:

Given that the school reflects the society, ...

The stages that children go through according to Piaget are:…

Adverb

På svenska ser ett adjektiv och ett adverb ofta likadana ut och det kan därför vara svårt att hålla 
dem isär och veta när det ena eller det andra ska användas. På engelska har många adverb ändelsen 
–ly, vilket ofta glöms bort i svenska studenttexter:

*to be social accepted

to be socially accepted

Motsvarande svenska uttryck, att vara socialt accepterad, har en adverbform som är identisk med 
adjektivformen som till exempel i frasen ett socialt fenomen, på engelska a social phenomenon. 

Det händer också att man använder ly-ändelsen då den inte behövs: 
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*It was clearly that something had to be done. 

 It was clear that something had to be done. 

Anledningen är ofta densamma som med överanvändningen av ing-formen. Dessa former upplevs 
som utmärkande och speciella för engelskan och studenter tänker då att man bör se till att använda 
dem.

Adverben placeras också lite annorlunda i en sats jämfört med på svenska, vilket vi 
återkommer till i senare avsnitt.

Prepositioner

Vilken preposition man ska använda kan ofta vara samma på engelska och svenska, men det 
kan också skilja sig åt en hel del. Det kan ibland vara så att en preposition krävs eller åtminstone 
fungerar i det ena språket men inte i det andra och ibland krävs en preposition i båda språken, men 
inte samma eller motsvarande preposition. Ett exempel där engelskan kräver preposition men inte 
svenskan är framför årtal: 

*Vygotsky was born 1896 and died 1934.

Vygotsky was born in 1896 and died in 1934.

I de fall där man använder preposition i båda språken är det lätt hänt att man översätter den 
svenska prepositionen istället för att använda den korrekta: 

*Whatever the purpose with showing a film might be, the students will al-
ways learn something.

Whatever the purpose of showing a film might be, the students will always 
learn something. 

På svenska pratar man om syftet med någonting och detta gör då att studenten har använt with på 
engelska istället för of. Det som avgör vilken preposition som ska användas är ofta det substantiv 
som kommer före eller efter prepositionen, i detta fall purpose. Denna information finns oftast 
med om man slår upp ordet i en ordbok. 

Satser

Då man tittar på satser går man upp ett steg i textnivån och ser hur hela meningen fungerar, till 
exempel hur verbet stämmer överens med subjektet (kongruens) samt hur ordföljden ser ut. Det 
är även viktigt hur tillbakasyftningen fungerar mellan en bisats och en huvudsats eller mellan ett 
pronomen och något som nämnts tidigare. 
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Kongruens

Kongruens betyder överensstämmelse och denna term används i många olika sammanhang där ett 
ords form måste stämma överens med ett annat ord i samma sats. På engelska handlar kongruens 
mest om att verbet måste stämma överens med subjektet då det står i presens, det vill säga nutid. 
Här följer ett antal exempel: 

*Nurses are in daily contact with people that has a mental illness.

*Every year nearly 4000 nurses graduates in Sweden.

*Marton and Pang (2006) clarifies that within the variation theory it is pos-
sible...

*The language used are corrected to follow the general rules.

*Today it is not Arnold Schwarzenegger with giant muscles that generate 
safety. 

I de första tre meningarna kan vi se att subjektet står i plural eftersom det handlar om nurses/people, 
4000 nurses, samt Marton and Pang. Verbet måste då överensstämma med dessa pluralsubjekt genom 
att inte ha någon s-ändelse. I den första meningen är den första verbformen i huvudsatsen korrekt 
(are), men inte den andra i bisatsen, där vi istället behöver använda have för att det ska stämma 
överens med people. Koordinerade subjekt som i den tredje meningen kan vara extra knepiga, 
eftersom det är lätt att fokusera enbart på den ena delen eller som i detta fall tänka sig namnen 
som en författare snarare än två. De korrekta meningarna ser då ut som följer:

Nurses are in daily contact with people that have a mental illness.

Every year nearly 4000 nurses graduate in Sweden.

Marton and Pang (2006) clarify that within the variation theory it is pos-
sible...

I de sista två meningarna i början av avsnittet har det motsatta inträffat. Här har vi subjekt i 
singular, nämligen the language used och Arnold Schwarzenegger with giant muscles, och vi behöver då 
verbformer med tredje person –s, det vill säga is respektive generates. Det gäller att vara extra 
uppmärksam i meningar som den sista, där substantivet som kommer närmast verbet står i plural, 
men där subjektet är hela substantivfrasen med Arnold Schwarzenegger som huvudord. Nedan följer 
de korrekta versionerna:

The language used is corrected to follow the general rules.

Today it is not Arnold Schwarzenegger with giant muscles that generates 
safety.

Kongruensregeln i engelskan är något man lär sig väldigt tidigt i skolan och man kan därför 
tänka att detta är lätt och något som alla kan, men det är en sak att känna till den teoretiska 
principen och en helt annan att faktiskt tillämpa den praktiskt då man skriver, särskilt om man 
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är väldigt fokuserad på innehållet. Även bland erfarna forskare som skrivit vetenskapliga texter 
på engelska under många år är detta en vanligt förekommande miss och det är därför viktigt att 
kontrollera detta noggrant. Ibland tas kongruensfel av grammatikkontrollen, men det är inte alltid  
programmet förstår vad som faktiskt är subjekt i meningen, särskilt om den är relativt komplex. 

Preposition + att-sats

På engelska kan en preposition aldrig följas av en bisats som inleds med that, medan det på svenska 
är vanligt förekommande att en preposition följs av en att-sats. Man kan därför hitta exempel i 
studenttexter där den svenska strukturen används även på engelska:

*The sociocultural theory springs from the idea of that people’s mental lives 
are affected by rules.

I denna mening måste man då helt enkelt ta bort prepositionen:

The sociocultural theory springs from the idea that people’s mental lives are 
affected by rules.

I andra sammanhang kan man använda ett particip, det vill säga ing-formen av verbet eller lägga 
till the fact: 

She is thinking about going there.

She was worried about the fact that he was late. 

Ordföljd

I svenskan har vi sett att verbet alltid kommer direkt efter fundamentet, vilket innebär att vi får 
omvänd ordföljd om meningen inleds med ett adverbial. Detta är inte fallet i engelskan, där man 
istället hela tiden behåller den raka ordföljden med subjektet före verbet (utom i vissa specifika 
fall). Detta kan vi se i följande exempel:

During the collection of  empirical material for this study several strategies 
were used.

Trots det långa inledande adverbialet kommer ändå subjektet (several strategies) före verbet (were 
used). 

Då ett adverb fungerar som adverbial i en sats placeras det också lite annorlunda i 
förhållande till huvudverbet om man jämför engelskan och svenskan. Medan adverbialet i 
svenskan ofta kommer efter verbet placeras det istället före verbet i engelskan. I följande exempel 
har normally placerats efter verbet på samma sätt som normalt skulle ha placerats i svenskan: 

*Film, on its own, creates normally an interest in the subject.

Film, on its own, normally creates an interest in the subject.
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I nästa exempel handlar det inte om placeringen av adverbet i förhållande till verbet, utan om 
placeringen i förhållande till vad man vill att adverbet ska modifiera. 

*This study begins with an interest in education as a central part of  the im-
provement of  the quality of  life in especially developing countries.

Här vill skribenten säga att det handlar om förbättrad livskvalitet särskilt i utvecklingsländer, 
men eftersom especially placerats före developing får man istället betydelsen att det gäller förbättrad 
livskvalitet i länder som särskilt utvecklas. För att komma åt den tänkta betydelsen krävs denna 
ordföljd:

This study begins with an interest in education as a central part of  the im-
provement of  the quality of  life especially in developing countries.

Pronomen och syftning 

För att få en sammanhängande text som flyter bra är det viktigt att hela tiden göra kopplingar 
i texten genom att använda olika ord och fraser som syftar tillbaka på sådant som har nämnts 
tidigare. Det är framförallt substantiv och substantivfraser samt olika sorts pronomen som fungerar 
på detta sätt och även här handlar det delvis om en sorts kongruens, eftersom det pronomen man 
använder måste stämma överens med substantivet eller substantivfrasen som man syftar tillbaka 
på. Detta är inte fallet i följande exempel:

*It is inevitable that films reflect society at the time of  its making.

Här kan man se att pronomenet its är tänkt att syfta tillbaka på något som nämnts tidigare i 
satsen, men det är oklart vad. Grammatiskt kan det bara kopplas till society eftersom det är det 
enda substantiv i singular som finns, men innehållsmässigt går detta inte ihop. Det handlar inte 
om att filmer reflekterar samhället som det såg ut då samhället uppstod, utan att filmer reflekterar 
samhället som det ser ut då själva filmerna görs. Tanken är alltså att pronomenet ska syfta tillbaka 
på filmerna, inte på samhället. För att detta ska fungera måste det stå i plural istället:

It is inevitable that films reflect society at the time of  their making.

Det är inte heller nödvändigt att använda ett possessivt pronomen som their i denna mening, utan 
man kan skriva om den och använda ett personligt pronomen istället, vilket även gör meningen 
enklare: 

It is inevitable that films reflect society at the time when they were made. 

Även relativa pronomen används för att syfta tillbaka på något som tidigare nämnts och här är det 
viktigt att välja rätt pronomen – that, which eller who. Grundregeln är att that kan syfta tillbaka på 
både personer och icke-levande, abstrakta ting, medan who alltid syftar på levande ting och which på 
icke-levande ting eller hela den föregående satsen. I talspråk och i informella texter är det samtidigt 
relativt vanligt att man använder that även då man pratar om en person, men i akademiska texter 
brukar man däremot undvika detta. I följande mening skulle därför who passa bättre än that: 



129

(*)Gabby is a female that has been working as a teacher for eighteen years. 

Gabby is a female who has been working as a teacher for eighteen years.

När man använder en substantivfras för att syfta tillbaka på något som tidigare nämnts måste man 
inte bara se till att uttrycken överensstämmer i antal utan även i betydelse. 

(*)Both Piaget and Vygotsky are presented in this study as we believe that 
these two theories work together.

Här nämner skribenten först Piaget och Vygotsky i huvudsatsen för att senare i bisatsen syfta 
tillbaka på dem med hjälp av substantivfrasen these two theories. Även om man ofta menar just 
teorierna då man nämner dessa personers namn, till exempel om man säger att man läst Piaget 
eller Vygotsky, kan det i den här typen av mening ändå bli tydligare om man säger detta utförligt:

Both Piaget and Vygotsky are presented in this study as we believe that their 
theories work together.

Fristående bisatser

Vi tog tidigare upp skillnaderna mellan en syntaktisk mening och en grafisk mening, samt vikten 
av att inte låta bisatser och meningsfragment på egen hand utgöra en grafisk mening. (Se kapitel 7.) 
Detta gäller inte bara i svenskan utan även i engelskan. I följande exempel står bisatser ensamma 
vilket leder till ofullständiga meningar: 

*If  you imagine that a purpose might be to satisfy the visual input.

*As we believe a questionnaire would not have given us as elaborated an-
swers as we got from the interviews. 

En tydlig signal att detta är bisatser är att de inleds med de underordnade konjunktionerna if  och 
as. Vi kan också se att de innehållsmässigt uttrycker sådant som vi vanligtvis hittar i en bisats, 
nämligen ett villkor eller en omständighet i den första meningen och en orsak eller anledning i den 
andra. Läser vi dem högt känner vi antagligen att något fattas – vi får inte veta vad som händer 
om villkoret uppfylls eller vad det var som orsakats. Man skulle kunna tänka sig att något saknas 
efter bisatsen i det första exemplet och före bisatsen i det andra exemplet. Fullständiga meningar 
kan då se ut som följer:

If  you imagine that a purpose might be to satisfy the visual input, it might 
be easier to understand the decisions made here. 

We eliminated this option, as we believe a questionnaire would not have 
given us as elaborated answers as we got from the interviews. 

Bisatser och huvudsatser kan också vara enklare att skilja på i svenskan eftersom ordföljden där 
skiljer sig åt på ett annat sätt än i engelskan. I en svensk bisats kommer negationen inte före verbet 
(biff-regeln) och efter verbet i en huvudsats, medan negationen i engelskan alltid har samma 
placering. 
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Satser utan huvudverb

Förutom att man ofta hittar bisatser som står som egna meningar händer det också att man stöter 
på satser utan något huvudverb. Vad man då har kvar är oftast bara en substantivfras, om än en 
rätt så lång sådan:

*A declaration of  goals and aims that a non-governmental organised 
(NGO) school has.

I denna grafiska mening har vi ett verb, men det är inte ett huvudverb utan ett verb som återfinns 
i en bisats. Denna bisats har som uppgift att specificera vilka syften och mål vi talar om och ingår 
därför i substantivfrasen. För att detta ska bli en fullständig mening krävs det att ett huvudverb 
läggs till och att substantivfrasen får en egen funktion i huvudsatsen, i detta fall till exempel som 
predikatsfyllnad:

This is a declaration of  goals and aims that a non-governmental organised 
(NGO) school has.

Satser utan subjekt

Satser utan subjekt är ofullständiga på ett annat sätt än de som vi diskuterat tidigare och de 
förekommer ofta i studenttexter då man vill räkna upp olika steg i en undersökning eller olika 
delsyften som man vill åstadkomma. De kan se ut på följande sätt:

(*)Get an inside look into how one particular school works in a developing 
country. 

Som vi ser saknas subjektet i början av meningen och den börjar istället direkt med verbet get. 
Det studenten vill göra är att beskriva vad syftet med undersökningen är, men utan subjekt 
uppfattas detta istället som en imperativkonstruktion, det vill säga det tolkas som en order eller 
en uppmaning. Det man måste göra för att meningen ska bli fullständig är att lägga till ett subjekt, 
det vill säga ange vem som ska få en inblick, men detta passar inte alltid i en akademisk text där 
man som författare inte vill dra uppmärksamhet till sig själv. Handlar det som i detta fall om ett 
syfte är det därför bättre att skriva om meningen och använda verbet i grundform (to get = att få):

The aim is to get an inside look into how one particular school works in a 
developing country.

Passiv form

Vad gäller den passiva formen och passiva satser handlar det först och främst om att använda 
korrekt form av den passiva konstruktionen. I svenskan är denna form relativt enkel jämfört med 
i engelskan, eftersom den enbart består i att man lägger till ändelsen –s på verbet medan man i 
engelskan behöver en form av verbet be tillsammans med verbets tredje temaform (see, saw, seen/
follow, followed, followed). I följande exempel är studenten ute efter en passivform, men använder 
inte rätt konstruktion:
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(*)There are four rules that should follow. 

Denna mening skulle vara grammatiskt helt riktig om man ville säga att det finns fyra regler som 
bör följa något annat, men här menar man istället att det finns fyra regler som själva bör följas. 
Konstruktionen som då måste användas är be followed istället för enbart follow:

There are four rules that should be followed.

Förutom att kunna hantera passiv form korrekt vad gäller hjälpverb och verbformer måste man 
även veta när det är lämpligt att använda denna konstruktion. I akademiska texter förekommer 
den relativt ofta, eftersom det är ett sätt att skapa objektivitet genom att rikta fokus på ämnet 
snarare än på författaren. Samtidigt bör inte passiva former användas i onödan då de kan göra en 
text mer invecklad och svårläst. Passiv form är motiverad då det som i exemplet ovan inte finns 
något tydligt subjekt, det vill säga en tydlig person som ska följa dessa fyra regler, utan att det rent 
allmänt är så att de bör följas oavsett vem som gör det. Passiv form passar också att använda då 
subjektet är författaren i texten eller forskaren i en undersökning, men då det som gjorts, sagts 
eller genomförts är viktigare än vem som har gjort det. Man använder även passiv form då man 
helt enkelt inte vet vad subjektet är utan bara ser resultatet av en handling eller en process. 

Satsradning

Satsradning innebär att flera huvudsatser staplas efter varandra med kommatecken emellan istället 
för att stå som separata meningar eller istället för att koordineras med hjälp av till exempel ordet 
and. Detta förekommer väldigt ofta i informella texter och i texter där man på olika sätt återger 
något som uttryckts muntligt, eftersom satsradning till viss del avspeglar talspråket. Satsradning 
bör dock undvikas i akademiska texter såvida det inte handlar om intervjucitat eller liknande. Ett 
exempel på satsradning kan se ut som följer:

He teaches civics, religion and subjects connected to media, he has also 
been teaching within the subject of  Swedish.

Både satsen före kommatecknet och satsen efter kommatecknet är huvudsatser som kan stå 
ensamma. Istället för kommatecknet kan man sätta punkt och börja om med ny mening:

He teaches civics, religion and subjects connected to media. He has also 
been teaching within the subject of  Swedish.

Om man inte vill ha korta meningar som gör texten hackig kan man istället sätta in and efter 
kommatecknet:

He teaches civics, religion and subjects connected to media, and he has also 
been teaching within the subject of  Swedish.

Till skillnad från svenskan är kommatecken just före and vanligt i engelskan och man använder 
det för att förtydliga vad som koordineras med vad. I meningen ovan blir det tydligt att det inte 
handlar om ämnen med anknytning till media och något annat, utan att det tar stopp efter media 
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och att något nytt sedan fortsätter, precis som i meningen med satsradning. 

Sammanfattning

Det finns många likheter mellan studenttexter skrivna på engelska och studenttexter skrivna på 
svenska, men också vissa skillnader. Då man skriver på ett språk som inte är ens modersmål 
eller det språk man normalt sett använder i vardagen leder det ofta till ökade svårigheter vad 
gäller stavning, ordval, grammatik och syntax. I detta kapitel har vi lagt mer fokus på de lägre 
textnivåerna och mycket av det vi tar upp är grundläggande grammatiska företeelser som man lär 
sig tidigt men som är svåra att komma ihåg då man aktivt använder språket i skrift. Samtidigt är 
det viktigt att man även i engelska texter börjar med att granska helheten för att se att studenten 
har förstått den övergripande språksituationen, att strukturen och utformningen fungerar, samt 
att styckeindelningen och innehållet är upplagt på ett logiskt och tydligt sätt.
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Kapitel 11

Texter skrivna av studenter  
med läs- och skrivsvårigheter
Gerty Engh
Camilla Forsberg

Inledning 
Syftet med detta kapitel är att hjälpa högskole- och universitetslärare att uppmärksamma och 
känna igen drag i skriftliga texter som kan tyda på att studenter har någon form av läs- och 
skrivsvårighet, och i så fall skicka studenterna vidare till samordnaren för funktionshinder som ska 
finnas på varje högskola och universitet. Det finns naturligtvis även andra funktionshinder som 
man som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning men gemensamt för de svårigheter som tas 
upp i detta kapitel är att studenterna har svårt för att skriva texter på det sätt som förväntas på 
högskole- och universitetsnivå.
 Många studenter är medvetna om sina svårigheter men tror ibland att de kan dölja dem. 
Det finns även studenter som är omedvetna om sina svårigheter eftersom ingen lärare under deras 
skolgång har upptäckt problemen eller av välvilja inte velat påpeka dem. Ju högre krav som ställs 
på studenters skrivande desto svårare blir det dock att dölja eventuella läs- och skrivsvårigheter.
 I detta kapitel presenteras exempel från skriftliga arbeten på högskole- och universitetsnivå 
som är skrivna av studenter med någon form av läs- och skrivsvårigheter. Exemplen får illustrera 
allmänna typer av avvikelser från det som förväntas även om formuleringarna naturligtvis kan 
skilja sig åt på många olika sätt, precis som i andra studenttexter.

Läs- och skrivsvårigheter

Benämningen läs- och skrivsvårigheter omfattar ett brett område med olika bakomliggande 
orsaker, bland annat dyslexi (även benämnt specifika läs- och skrivsvårigheter). Detta kan innebära 
att en person har problem med både läsning och skrivning eller enbart med en av dessa funktioner.
 Lässvårigheter kan innebära problem att ta till sig och förmedla information i olika 
slags texter. Studenter som inte har automatiserat avkodning, en primär funktion för läsning, kan 
till exempel ha svårt för att hantera kurslitteratur eller uppgiftsanvisningar, eftersom de måste 
använda sin energi till att se vad det står i en text, ord för ord, och därmed inte kan lägga kraft på 
att förstå själva innehållet. 
 En annan vanlig bakomliggande orsak till lässvårigheter är nedsatt arbetsminne. Det 
innebär att studenter har svårigheter att minnas det som de har läst, vilket medför låg läshastighet 
eftersom de måste göra många omläsningar.
 Studenters svårigheter med läsning upptäcks sällan av lärare på högskolor och universitet 



134

medan svårigheter med skriftproduktion ofta blir tydliga och mer konkreta. Det kan visa sig 
genom att studenternas texter innehåller många stavfel, vilket är lättast att upptäcka, men även 
genom svårigheter för studenter att omsätta sina tankar i skrift. 

Ord och stavning

De flesta studenter stavar fel ibland. Stavfelen i texter skrivna av studenter som inte har läs- och 
skrivsvårigheter består i huvudsak av slarvfel eller nedslagsfel på datorns tangentbord (”slip of  
the fingers”) och dessa studenter upptäcker vanligtvis sina stavfel själva vid en korrekturläsning. 
 I texter skrivna av studenter med läs- och skrivsvårigheter finns det ofta många stavfel 
och samma ord kan stavas på olika sätt i samma text. Avvikelser från den förväntade stavningen 
kan visa sig genom omkastning av bokstäver eller stavelser och genom utelämning av bokstäver, 
men även genom att det förekommer helt oigenkännliga ord där sammanhanget inte alltid 
räcker till för att läsarna ska förstå vad som menas. Ord som innehåller utelämnade bokstäver 
och omkastningar är exempelvis repsodent (respondent), pernamenta (permanenta), repetion (repetition), 
undsöknig (undersökning) och medleda (meddela). Ord med större avvikelser som kan vara svårare att 
tolka är exempelvis epxtion (expedition), empim (epidemi) och foräsor (professor).
 En del läs- och skrivsvårigheter bottnar i att studenterna har en fonologisk omedvetenhet 
där ordens ljudbilder är lika vaga som deras lexikala representation. Det kan vara så att studenterna 
inte kommer ihåg vare sig hur orden låter eller hur de ser ut, vilket avspeglar sig i stavningen. 
Studenternas eget tal är oftast normalt men hos vissa kan man märka en viss otydlig artikulation. 
 För många studenter räcker det att läsa och se ett ord flera gånger för att sedan kunna 
känna igen och stava det. Detta är ofta inte tillräckligt för studenter med läs- och skrivsvårigheter. 
De kan ha sett ett ord flera gånger men ger ofta inte akt på ordens form utan fokuserar främst på 
innehållet i texterna. Studenter med läs- och skrivsvårigheter kan bli hjälpta av att uppmärksammas 
på olika språkliga regler och svårigheter. Strukturerad undervisning om regler kring stavning kan 
ge ett gott resultat, men för en del kvarstår svårigheter med stavning livet ut.
 Många studenter har inte fått lära sig vanliga stavningsregler, exempelvis regler för 
dubbelteckning. (Huvudregeln är att konsonanter dubbeltecknas efter kort vokal i betonade 
stavelser i en ordstam men inte i obetonade stavelser, exempel på dubbelteckning i betonad 
stavelse: racket, kontroll och enkel konsonant i obetonad stavelse: raket, oliv.) Därmed har de troligen 
inte heller fått lära sig olika undantag från stavningsreglerna, till exempel det som gäller för ’m’ och 
’n’. (Bokstäverna m/n dubbeltecknas aldrig framför -d/-t och inte i slutet av ord, med undantag 
för damm, lamm och ramm.)
 För många studenter med läs- och skrivsvårigheter räcker det inte att de använder 
standardiserade datorprogram med stavningskontroll, eftersom dessa program inte upptäcker en 
mängd oklarheter i studenternas texter. Studenterna bör därför erbjudas stavningsprogram som är 
särskilt utvecklade för dyslektiker där även ”omöjliga” stavfel uppmärksammas. 

Konstruktioner och meningsbyggnad

Att konstruera satser och meningar på ett korrekt sätt kan vara svårt för många studenter med 
läs- och skrivsvårigheter. Borttappade eller tillagda bokstäver, ändelser, stavelser eller hela ord kan 
störa läsarna men oftast går det med god vilja att ändå förstå meningsinnehållet, som i följande 
exempel:
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Jag tycker att oavsett kön har vi olika lätt eller olika svårt för olika saker 
och därför pass olika människor till olika saker och ting.

Större dela av henne utbildning riktar sig till hur att sköta hemmet och 
familjen och köket.

Men kunde ta pengar och gör slut på dem för egen ros skulle detta utan 
att redovisa vart pengar tagit vägen.

Eleven har många rätt i provet där han har 19 rätt av 23 möjliga. Han vi-
sar också en förmåga att avkoda ord så kallad orografisk strategi. Genom 
arbetsminnet är bra när det gäller det auditiva ordminnet.

Detta visar på arbetsminnet mycket lågt.

Eleven har spelar möjligen hemmiljön en avgörande roll.

Formuleringarna kan dock bli så säregna att det kan vara svårt för läsarna att följa författarens 
tankegång. Det är då lätt att man som läsare fastnar i den yttre formen och börjar fundera över 
om det inte kan finnas andra eventuella brister i texten, exempelvis att tankarna är lika diffusa som 
meningskonstruktionerna. Nedanstående exempel är svårt att förstå utan en närmare förklaring:

Studien var plan och uppföljande mättningar gjorde efter 12 månader och 
efter fem år.

Det kan vara omformuleringar under skrivandets gång som orsakar oklara meningar, men det 
är symptomatiskt för en student med läs- och skrivsvårigheter att inte själv upptäcka felen trots 
många genomläsningar.
 Många av de avvikelser som finns på meningsnivå i texter skrivna av studenter med läs- 
och skrivsvårigheter kan inte heller korrigeras av ett traditionellt ordbehandlingsprogram i datorn 
eftersom avvikelserna inte enbart syns i språkets yta. Nedanstående exempel måste korrigeras av 
en människa som kan samordna innehåll och struktur:

För att blodet ska nå ut till kroppens blodbana krävs ett visst tryck. Trydet 
mäts i enteten mm Hg (millimeter kvicksilver), där åtskillnad mellan sys-
toliskt blodtryck och diastoliskt blodtryck. Det systoliska blodtrycket är 
det tycket är det tryck blodet har utpumpningsfasen medan det diastoliska 
trycket är det tycket är det tryck blodet har när det flödar in i hjärtat.

Kvantitativa artiklarna hade en tydlig påstående att det fanns starkt sam-
band. Kvantitativa studier kom fram att det fanns olika mätningsresultater.

Studien visade ett signifikant minskning av alkoholintag redovisades i 
gruppen efter ett år.
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Lärarens roll

Som lärare är det viktigt att uppmärksamma och förstå att läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig 
på olika sätt. Det är också viktigt att lära sig att skilja mellan allmänt slarv i texter och avvikelser 
som beror på läs- och skrivsvårigheter. Däremot är det ofta onödigt arbete att rätta alla stavfel 
och avvikande konstruktioner på det sedvanliga sättet i texter skrivna av studenter med läs- och 
skrivsvårigheter. Det tar mycket lång tid och är sällan till någon hjälp. En student med läs- och 
skrivsvårigheter behöver tydliga och strukturerade rättningar och kan ha svårt att läsa handskrivna 
rättningar som skrivits direkt i texten. 
 Om det är möjligt är det bra att låta studenten bearbeta sina texter språkligt med hjälp 
av en korrigerare som utses av samordnaren för funktionshinder. Korrigerarens uppgift är just 
att korrigera, inte att bli någon ”spökskrivare”, och det kan vara en god lösning att låta studenten 
lämna in både sin egen första version och en korrigerad version så att innehållet och inte formen 
kan bedömas. 
 Man bör som lärare också vara medveten om att studenter kan ha svårigheter som beror 
på både läs- och skrivsvårigheter och andraspråksutveckling. Även om en student talar mycket 
god svenska och har varit i Sverige i många år, är det inte säkert att den skriftspråkliga förmågan 
har utvecklats i samma utsträckning. Om kurslitteraturen dessutom är på ytterligare ett annat 
språk, exempelvis engelska, kan svårigheterna med att skriva öka. Då måste studenten ofta göra 
översättningar mellan de olika språken och resultatet kan bli texter som skiljer sig mycket från det 
som förväntas av ordval och meningskonstruktioner i formella texter. I dessa fall är det lätt att 
tro att avvikelserna beror på brister i andraspråksutvecklingen, men vilken som är den egentliga 
orsaken kan endast förklaras med större kunskap om studentens bakgrund.
 En lärare som läser märkliga studenttexter bör inte ge sig på att själv korrigera dessa 
utan råda studenterna att söka hjälp hos särskilda experter på högskolan eller universitetet. Rådet 
bör ges på ett sakligt sätt. Det är viktigt att innehållet inte kopplas till personerna eller uppfattas 
som kränkande eftersom det kan påverka studenternas studiemotivation, och även deras självbild, 
negativt. Att ge studenter rådet att kontakta samordnaren för funktionshinder är en första åtgärd 
så att de kan diskutera sina problem och få lämpliga anpassningar för sina studier.

Sammanfattning

Det är viktigt att avvikelser i texter som beror på läs- och skrivsvårigheter inte blandas ihop med 
okunnighet eller tolkas som att studenter är slarviga eller ointresserade. Som lärare måste man 
vara medveten om att det finns vissa typer av avvikelser i texter som kan bero på en språklig 
funktionsnedsättning, exempelvis många och osystematiska felstavningar och resonemang i texter 
som framförs på ett språkligt ologisk sätt.
 Om man som lärare upptäcker denna typ av avvikelser i studenttexter bör man be 
studenterna att kontakta samordnaren för funktionshinder så att de får lämplig anpassning för 
sina studier. Då kan de bland annat få hjälp med speciella ordbehandlingsprogram anpassade för 
texter som är skrivna av personer med läs- och skrivsvårigheter.
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Skrivhandboken 
– en praktisk, pragmatisk handbok 
för lärare på högskolor och universitet

Alla studenter får under sin utbildningstid skriva olika typer av akademiska 
texter. Skrivandet är en process där många olika faktorer, såväl personliga 
som organisatoriska, påverkar det slutgiltiga resultatet. Även om studenter 
utformar texter på olika sätt finns det generella drag som återkommer i flera 
studenttexter oavsett ämnesinnehåll. 

Lärare på Högskolan Kristianstad med erfarenhet av studenters skrivande från 
undervisning, handledning och verksamheten i Lärverkstäder ger i denna bok 
råd om hur lärare kan utveckla studenters skrivande i svenska och engelska 
texter. Råden omfattar områden som är gäller för hela skrivprocessen – från 
själva uppgiftsformuleringen och skrivstarten, via respons i olika skeden och 
på olika sätt, till praktiska råd om hur och vad man som lärare kan och bör 
kommentera i en studenttext.

Boken är i första hand skriven för lärare på högskolor och universitet som ett 
verktyg i deras arbete med studenters skrivutveckling, men kan även läsas av 
studenter som själva vill utveckla sitt skrivande.
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