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Abstract 

Funktionella brister i ett abstract kan leda till att den vetenskapliga rapporten riskerar att inte 

bli läst medan ett välskrivet abstract kan fungera som en inträdesbiljett till den vetenskapliga 

arenan. Vetenskaplig sakprosa ska enligt genrens krav vara opersonlig och transparent, vilket 

oftast betyder ett restriktivt uttryck av författarröst. Syftet med den här studien är att 

undersöka hur lärarstudenter använder författarröst i abstract. Studiens material består av 60 

abstract från tre lärarinriktningar, indelade efter utbildningslängd. Abstracten analyserades 

genom närläsning med hjälp av en analysmodell avsedd att fånga de olika uttryck av 

författaröst som ryms i abstracten. Analysmodellen är inspirerad av Tang & Johns studie från 

1999, där sex olika identitetsroller identifieras i studenternas bruk av författarröst. Dessutom 

analyserades bruket av explicit och implicit författarröst kvantitativt för att kartlägga 

skillnader mellan de tre studentgrupperna. Resultaten visar att studenterna inom 

lärarprogrammet för grundskolans senare år och gymnasiet uttrycker författarröst mer 

restriktivt än studenterna inom lärarprogrammet för förskola och förskoleklass. Vid 

genomläsning av abstract riskerar därför de blivande förskollärarnas undersökningar att 

gallras bort på grund av ett icke genreanpassat bruk av författarröst. Detta väcker frågor om 

undervisning, dels i hur abstract bör skrivas, dels om hur författarröst bör och kan uttryckas i 

vetenskaplig sakprosa. 

 

 

Engelsk titel: Author voice in student teachers abstract, a study of three student groups. 

Nyckelord: Abstract, implicit och explicit författarröst, identitet, lärarutbildning, 

examensarbete, medierande redskap, interimtext. 
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1 Inledning 

Ett abstract är en sammanfattande text som inleder vetenskapliga rapporter, artiklar och 

avhandlingar, och dess huvudsakliga uppgift är att kortfattat och begripligt förmedla en 

studies bakgrund, syfte, metod, material, resultat och slutsats. Fram till slutet av 1980-talet 

fanns det inget krav på att vetenskapliga uppsatser och artiklar skulle innehålla ett abstract, 

men under 60-talet introducerades det inom de medicinska forskningsartiklarna för att i slutet 

av 80-talet anammas av vetenskapssamhället i stort och därmed komma att tillhöra de 

vetenskapliga publikationernas konventioner (Swales & Feak 2009).  

 Abstractet som genre fyller en viktig funktion i dagens informationstäta samhälle. 

Eftersom information är lättillgänglig idag tvingas mottagaren vara selektiv i sitt läsande och 

bedöma värdet av till exempel en hel forskningsartikel enbart genom att läsa dess abstract 

(Ask 2014, Huckin 2001). Ett välskrivet abstract fungerar också som en slags inträdesbiljett 

till vetenskapsvärlden för studenten (jfr Ask 2014) och därför borde det vara självklart för 

uppsats- och artikelförfattare att fokusera på att skriva ett funktionellt abstract. Den här 

studien undersöker denna relativt nya genre och fokuserar på abstract tillhörande 

examensarbeten skrivna av lärarstudenter.  

 All skriven text innehåller spår av författarröst oavsett genre. Författarröst innebär hur 

författaren gör sig synlig i texten genom val av personligt uttryckssätt i form av attityder, 

åsikter, verklighetsuppfattning och stilistiska grepp. Det vanligaste och mest synliga uttrycket 

av författarröst är bruket av personligt pronomen (Ivanič & Camps 2001). Bland 

universitetsstudenter finns ofta en uppfattning om att författarröst inte får ta plats i 

akademiska texter eftersom den vetenskapliga prosans genrekrav kännetecknas av ett 

opersonligt och neutralt förhållningssätt, och där resultaten och inte personen bakom 

undersökningen ska stå i fokus (Ask 2007:38, Lillis 1997). Forskning visar däremot att 

författarröst blir allt mer tydlig, viktig och accepterad i vetenskapliga texter, särskilt bland 

publicerade forskare som positionerar sig med hjälp av bruket av personligt pronomen. 

Positionering innebär att skribenten medvetet väljer att uttrycka författarröst för att kritisera 

tidigare teorier och för att ge tyngd åt egna forskningsresultat (Lillis 1997, Tang & John 1999, 

Hyland 2002). Mot bakgrund av ovan nämnda forskning om studenters och etablerade 

forskares differentierade syn på författarröst vill jag undersöka hur tre grupper av 

lärarstudenter, indelade efter utbildningslängd, använder författarröst och positionering i 

abstracten till sina examensarbeten. 



  

 

2 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka bruket av författarröst i lärarstudenters abstract. 

Författarröst i den här studien definieras av den personliga röst som synliggörs i texten genom 

bruket av personligt och possessivt pronomen i 1:a och 3:e person (hädanefter explicit 

författarröst) samt den personliga röst som döljs genom bruket av passivkonstruktioner 

(hädanefter implicit författarröst). Jag jämför tre olika studentgrupper inom lärarutbildningen: 

studenter inom lärarprogrammet för förskola och förskoleklass (hädanefter förskollärare), 

studenter inom lärarprogrammet för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans 

tidigare år (hädanefter tidigarelärare) samt studenter inom lärarprogrammet för grundskolans 

senare år och gymnasiet (hädanefter senarelärare). Mina forskningsfrågor är: 

 Finns det en skillnad i bruket av explicit och implicit författarröst mellan de tre 

studentgrupperna? 

 Vilken funktion fyller bruket av författarröst och hur positionerar sig studenterna i sina 

abstracts?  

2 Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning och teorier inom studiens två huvudområden: 

Abstract och författarröst. De vanligaste uttrycken av författarröst och hur författarröst kan 

bidra till positionering presenteras. I det sista avsnittet redogör jag för universitetsstudenters 

akademiska skrivande mot bakgrund av interimtextbegreppet.  

2.1 Forskning om abstract 

Abstract är inom den akademiska diskursen ett vedertaget begrepp för den sammanfattande 

text som tillhör en vetenskaplig rapport. Nordstedts engelska ordbok (1997) översätter 

abstract till sammandrag, utdrag. Sammandrag är det begrepp som Siv Strömquist (2010) 

använder i sina skrivråd om hur man skriver en vetenskaplig rapport. Hon skriver även att ett 

sammandrag kan liknas vid ett referat och hon nämner den engelska översättningen inom 

parentes vilket påvisar att begreppet sammandrag saknar den begreppstyngd och specifika 

betydelse som abstract har inom den vetenskapliga diskursen. Stavningen med c istället för k 

är att föredra, eftersom abstrakt kan betyda till exempel ogripbar, icke konkret (SAOL 2006).  

 Abstractet återfinns oftast i all vetenskaplig publicering, som till exempel rapporter, 

avhandlingar, uppsatser och artiklar och ska fungera som en fristående text som speglar hela 
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huvudtexten. Det vetenskapliga abstractet ska på ett kortfattat och strukturerat sätt presentera 

en undersöknings bakgrund, syfte, metod, material, resultat och slutsats. Abstractets struktur 

och innehåll ska följa den vetenskapliga diskursens krav och kan därför variera i form 

beroende på ämnesområde och ämnestraditioner. Till exempel är det vanligt att inom 

humaniora använda blockabstract (ett sammanhängande textstycke utan rubriker) medan det 

inom den naturvetenskapliga forskningen är vanligt att använda strukturerade abstract (ett 

uppdelat textstycke ofta indelat med rubrikerna bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats) 

(Ask 2014).  

 Abstractet har kommit att bli en allt viktigare del av en vetenskaplig rapport. Det 

ökande utbudet av information av vetenskapliga publikationer gör att läsaren att i ett tidigt 

skede av läsningen gallra bland informationen. Thomas Huckin (2001) menar att abstractets 

innehåll i form av ord, funktion och stilnivå är avgörande för den vetenskapliga rapportens 

läs- och sökbarhet. Huckin sammanfattar abstractets funktion i fyra punkter: 

 Abstractet fungerar som en kort och självständig text som summerar undersökningens 

ämne, metod och resultat. 

 Abstractet fungerar som ett gallringsverktyg för läsaren i avgörandet om att fortsätta 

läsa hela undersökningen eller inte. 

 Abstractet fungerar som en orienterande förhandsinformation för den läsare som sedan 

läser hela undersökningen. 

 Abstractet fungerar också som ett indexverktyg vid kategorisering av uppsatsen i 

större databaser. (Egen översättning av Huckin 2001:93) 

Bredvid Huckin (2001) förespråkar fler forskare att skrivandet av abstract, i större 

utsträckning än idag, måste läras ut och praktiseras bland studenter på universitetsnivå (se 

exempelvis Stotesbury 2003, Cross & Oppenheim 2006, Ask 2014). 

 Sofia Ask (2014) undersöker abstractets funktion och dess roll som medierande 

redskap. Begreppet mediering kommer från den sociokulturella teoribildningen och innebär 

att kognitiva och sociala aktiviteter ses som kunskaps- och meningsbyggande redskap som 

kan användas i specifika sociala kontexter. Mona Blåsjö (2007) beskriver hur studenters 

textskapande inte bara kan ses som skrivutveckling inom sin genre, utan också som ett 

medierande redskap i form av ett sätt att skriva och tänka som kan komma att gynna studenten 

i sitt framtida yrkesliv. Ask (2014) undersöker vidare hur lärarstudenters abstract fungerar 

som medierande redskap i syfte att närma sig vetenskapssamhället. I den studien väcks frågor 
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om studenters mottagarmedvetenhet, men också om undervisning i vetenskapligt skrivande. 

Ask analyserar lärarstudenters abstract med utgångspunkt i IMRAD-strukturen, som är en 

akronym för Introduction, Material and Methods, Results and Discussion och denna struktur 

är en vanlig standardform för vetenskapligt rapportskrivande (Dysthe m.fl. 2011). Resultaten i 

Asks undersökning visar att studenternas abstracts i många fall inte innehåller alla delar av 

IMRAD-strukturen och att de därmed inte helt uppfyller den funktionalitet som krävs för att 

vara ett medierande redskap in i den akademiska diskursen.  

 Abstractets struktur, språk och stil har fokuserats i internationell forskning (Hartley 

m.fl. 2003, Hyland & Tse 2005, Hartley & Betts 2009). Hartley & Betts (2009) har undersökt 

100 blockabstract ifrån vetenskapliga artiklar inom sociologisk forskning och jämfört dem 

med kriterier motsvarande IMRAD-strukturen. Resultaten visar att relevanta detaljer inom 

metod och material ofta utelämnas. Hartley m.fl. (2003) har studerat publicerade artiklar inom 

forskning i psykologi och jämfört läsbarheten i artiklarnas abstract, inledning och diskussion. 

Resultatet visar att abstractet är den del som minst uppfyller läsbarhetskraven. Dock förefaller 

stilnivån genom artiklarna i sin helhet att vara förhållandevis konsekvent, vilket antyder att 

abstractets språk och stil speglar hela rapportens stilnivå. Inom medicinsk forskning uppvisas 

ett annat resultat vid en jämförelse av abstractet och dess huvudtext (Dundar m.fl. 2006, 

Cohen m.fl. 2010). Cohen m.fl. (2010) upptäckte språkliga skillnader i form av ökad 

meningslängd och fler förklarande meningar inom parentes i rapportens huvudtext; detta 

bidrog även till en innehållsmässig skillnad mellan abstractet och huvudtexten eftersom viktig 

information föll bort i abstractets komprimerade form.  

  Det finns också forskning om abstract som fokuserat på om skillnader i utformningen 

av abstracts beror på kulturella eller disciplinspecifika konventioner (Tibbo 1992, Melander 

m.fl. 1997, van Bonn & Swales 2007). Melander m.fl. (1997) undersökte abstract i Sverige 

och USA och jämförde retoriska och språkliga skillnader mellan de båda nationaliteterna och 

mellan tre ämnesområden (medicin, biologi och lingvistik). Biologiämnets abstract uppvisar 

en tydligare och homogen struktur medan den mest varierande utformningen återfinns inom 

lingvistik. De svenska språkvetenskapliga abstracten är också mer individuellt utformade i 

jämförelse med de amerikanska. Trine Dahl (2004) uppvisade liknande resultat när hon 

undersökte metatexter i norska, engelska och franska vetenskapliga rapporter från tre olika 

discipliner. Dahls studie visar att den språkliga, kulturella variabeln är av betydelse inom den 

ekonomiska vetenskapen och inom språkvetenskap där resultat oftare förmedlas genom 

argumentation, medan det inom den medicinska forskningen redan finns en etablerad 
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IMRAD-struktur och en tydligare akademisk diskurs som inte i lika hög grad påverkas av 

kulturella skillnader.  

 

2.2 Forskning om författarröst i akademiska texter 

Den vetenskapliga forskningens konventioner har förändrats över tid. På 1800-talet 

förmedlades forskning genom brevskrivande mellan vetenskapsmän där teorier och resultat 

återgavs med en berättande stil och en tydlig författaröst. På 1900-talet tog författarrösten 

minde plats i texten, till förmån för fokusering av metod, analysmetoder, förklaringar och en 

ökad mängd referenser. Idag finns återigen en större tolerans för ett synliggörande av 

författarrösten i vetenskapliga texter, delvis beroende på den allt ökande distributionen av 

vetenskapliga rapporter där varje enskild forskare måste framhäva både sig och sitt bidrag i 

konkurrensen om en plats på den vetenskapliga arenan (Kuo 1999, Hyland 2002). Ivanič & 

Camps (2001) menar att skribentens identitet alltid är närvarande i en skriven text, oberoende 

av hur neutral den än är. Skribentens kulturella och historiska bakgrund speglas i de stil- och 

språkval som skribenten gör. Ett val kan vara hur författaren väljer att uttrycka sin egen röst i 

texten (Ivanič & Camps 2001).  

  Den vetenskapliga rapporten ska sträva efter att vara neutral och transparent för att 

skribenten i minsta möjliga mån ska inverka på rapportens resultat. Ken Hyland (1999) 

beskriver vikten av att behärska bruket av författarröst i den akademiska texten: “controlling 

the level of personality in a text is central to successfully maintaining interaction with readers 

and building a convincing argument” (1999:99). Författarrösten är också beroende av den 

vetenskapliga disciplinens konventioner. Inom vissa forskningsdiscipliner används inte de 

personliga pronomenen jag och vi utan författaren använder passiv-konstruktioner eller det 

opersonliga pronomenet man (Dysthe m.fl. 2011). Inom språkvetenskapen beskrivs hur 

författarröst genom bruk av pronomen kan användas i till exempel metatexter eller vid 

metodförklaringar för att skapa en kommunikation med läsaren, däremot ska författarrösten 

inte uttrycka känslor och åsikter om undersökningen och dess resultat (Lagerholm 2005:135, 

Ask 2007:38). Jarrick och Josefsson (1996:31) skriver så här om personlighet i vetenskaplig 

sakprosa:  

 

Vi tror att det måste förbli en smaksak att välja stil i det här avseendet. Men väljer du 

att vara opersonlig måste det ändå framgå att det är en person som står bakom 

undersökningsresultaten, och väljer du att vara personlig måste du eftersträva att tona 
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ner din egen betydelse i förhållande till det sakområde som studeras. (Jarrick & 

Josefsson 1996:31)  

 

För universitetsstudenter är författarröstens uttryck ofta inte ett medvetet val eftersom genrens 

krav för hur författarröst bör användas ofta är osynlig. Ask (2007:39) skriver att användandet 

av författarröst inte bara handlar om ett val av skribenten, utan också om fingertoppskänsla 

och erfarenhet. Svårigheten för många studenter är att skriva fram den identitet som bör 

presenteras i en akademisk text. I den akademiska sakprosan ska studenten förhålla sig 

opersonlig, neutral och i samförstånd med de konventioner som ämnestraditionen förevisar, 

vilket innebär en ny social arena att utforska och delta i. Problematiken innebär att studenter 

ofta stannar inom det akademiska undervisningsfältet och inte når fram till det vetenskapliga 

forskningsfältet på grund av brister i kunskapen om hur man där kommunicerar (Ivanič 1998, 

Hyland 2002). Liknande resultat uppvisar Ask (2014) i sin forskning om studenters abstract 

där hon beskriver hur studenter använder sig av uttryck för författarrösten på ett sådant sätt 

som visar att de inte har kunskap om genrens krav. Studenterna har till exempel använt 

personligt pronomen för att beskriva sin egen skrivprocess. Skrivprocessen är delar av en 

självklar arbetsgång i en vetenskaplig rapport, och den bör inte ingå i ett abstract, som ska 

vara en komprimerad text med höga krav på funktion och innehåll. 

 Författarrösten kan också användas som ett retoriskt medel där forskare framhäver sin 

röst och åsikt genom val av pronomen, direkta frågor och direktiv till läsaren (Tang & John 

1999, Hyland 2001, Hyland & Tse 2005). Hyland & Tse jämför abstracts skrivna av studenter 

vid olika universitet i Hong Kong med redan publicerade forskares abstract i Hooking the 

reader: a corpus study of evaluative that in abstracts (2005). Resultaten visar hur erfarna 

forskare i större utsträckning än universitetsstudenter använder retoriska stildrag i form av 

användandet av ett accentuerande that i vissa meningar, till exempel: ”We believe that this is 

an interesting construction” (Jfr Hyland & Tse 2005). 

2.2.1 Pronomenbruk 

Pronomen utgörs av en heterogen ordklass med substantiv eller adjektiv funktion beroende på 

i vilket sammanhang ordet används. De personliga pronomina varieras i form beroende på 

person, numerus och kasus. Grundformens första person är jag och vi. Genitivformen i första 

person, som ibland även kallas possessivt (ägande) pronomen är min och vår (Jörgensen & 

Svensson 1987:25). 
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 Personliga pronomen spelar en viktig roll i den mänskliga dialogen och definierar ofta 

förhållandet mellan personerna som är involverade i kommunikationen. Chih-Hua Kuo (1999) 

har studerat pronomenbruket i vetenskapliga rapporter och beskriver den skrivna texten som 

en pågående kommunikation mellan skribent och läsare, där skribenten genom bruket av 

personligt pronomen exponerar sin egen roll i den genomförda studien samt skapar en relation 

till läsaren. Kuo uttrycker vikten av användandet av personliga pronomen så här: 

 

We believe that the choice of a certain personal pronoun for a given context, or even 

the presence or non-presence of a personal pronoun in journal articles, and particularly 

in scientific journal articles, can often reveal how writers view themselves, their 

relationship with readers, and their relationship with the discourse community they 

belong to. (Kuo 1999:123) 

Kuos val av personligt pronomen i första person plural tillhör det vanligaste bruket i 

vetenskapliga rapporter inom den engelskspråkiga forskningen. Vi representerar inte enbart 

författarröst utan kan även inkludera läsaren, och till och med en hel folkgrupp, till exempel vi 

svenskar (Kuo 1999, Fortanet 2004, Breeze 2007). I Kuos studie av 36 vetenskapliga artiklar 

från tre olika discipliner fanns det inget personligt pronomen i första person singular. Även 

om den vetenskapliga rapporten endast är skriven av en författare så använder sig forskaren 

av pronomenet We, första person plural, vid refererens till författaren själv. Breeze (2007) 

menar att användandet av vi istället för jag visar att det finns en medvetenhet i valet av 

pronomen som tyder på ett försök av studenten att imitera genrens krav medan Kuo (1999) 

som undersökt erfarna forskares texter beskriver vi som ett mer sofistikerat pronomen än jag, 

eftersom forskare ofta arbetar i team och genom bruket av vi premieras inte enbart den 

författande forskaren. I Kuos studie användes det personliga och possessiva pronomenet vi 

eller vår främst när författaren ville beskriva vad som utförts i undersökningen, till exempel: 

”First, we use synthesized textures to demonstrate our approach”. Vi eller vår användes också 

för att poängtera egna resultat samt för att framhäva sitt bidrag till forskningen. Vi användes 

också med syftet att inkludera läsaren, som i exemplet ”Let us consider a set of four cues…, 

namely,… We easily see that C1, C2 and C3 are in the same thread t1.” (Kuo 1999:129-133).  

 Tang & John (1999) har undersökt variationen i bruket av personligt pronomen i 

universitetsstudenters uppsatser och funnit att skribentens val av när och hur personligt 

pronomen i första person används ger uttryck för olika författaridentiteter i en text. De olika 

identiteterna beskrivs i en identitetsmodell bestående av sex kategorier från minst kraftfull 
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personlig närvaro till mest kraftfull personlig närvaro, där jag eller vi som representant för en 

grupp i till exempel: Den engelska som vi talar idag tillhör den grupp med minst kraftfull 

personlig närvaro, till jag eller vi som skapare av ny kunskap i till exempel: Våra resultat 

visar att det finns flera varianter av personlig röst än vad tidigare forskning har visat tillhör 

den grupp med mest kraftfull personlig närvaro (Tang & John 1999:29).  

2.2.2 Bruk av passivum 

Passivum är en sats som ombildats från att vara aktiv (jag observerade X antal studenter) till 

att bli passiv genom passivisering av satsens subjekt (X antal studenter observerades av mig). I 

en aktiv sats är subjektet den som sätter igång verbhandlingen, och vid passivum är subjektet 

den eller det som utsätts för verbhandlingen. Ett enkelt sätt att uttrycka passivum är genom 

tillägg av ändelsen -s på verbfrasen (Jörgensen & Svensson 1987:82). 

 Författarröst i studenters akademiska texter visar sig ofta genom bruket av personligt 

pronomen. När studenten däremot vill dölja författarrösten ombildas inte sällan meningarna 

till passivkonstruktioner (Ask 2007). Ombildningen till passivum verkar bero på en 

uppfattning om att jag-formen i görligaste mån ska undvikas och att passivkonstruktionen 

företräder en mer neutral och akademisk hållning. Jarrick & Josephson (1996) menar istället 

att det är mer informativt att använda sig av jag-formen vid konstruktioner som till exempel 

(jag har observerat X antal studenter) eftersom passivkonstruktionen (X antal studenter 

observerades) i detta fall får observationen att framstå som om den har skett automatiskt och 

ger en otydlig bild av genomförandet.  

 Passivkonstruktionens användning och effekter på den vetenskapliga rapporten har 

undersökts av bland annat Sigel (2009) och Millar m.fl. (2013). Millar m.fl. undersökte 297 

rapporter inom medicinsk vetenskap, där passivkonstruktioner länge varit ett genrekrav, och 

fann ett utbrett bruk av passivum, trots att flera av de internationella medicinska tidskrifterna 

från 2011 (exempelvis Annals of Internal Medicine, British Medical Journal och Canadian 

Journal of Emergency Medicine) uppmanar till bruk av aktiv röst när detta är möjligt. Det har 

visat sig att jag-formen gör texten mer lättförståelig och trovärdig. Användandet av aktiv röst 

skapar också en mer solid och ärlig text, medan passivum kan försvaga författarens argument 

om det används på fel sätt. Att passivisera subjektet vid en handling bidrar inte till att texten 

blir mer neutral (Siegel 2009). Baratta (2009) menar till och med att passivum kan vara ett 

medel för författaren att på ett till synes objektivt sätt ge uttryck för egen åsikt.  
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2.3 Positionering i vetenskapliga texter 

Skådeplatsen för det vetenskapliga samtalet är de texter som skrivs inom de olika 

ämnesdisciplinerna. Genom positionering förmedlar forskaren sin hållning gentemot andra 

forskare och teorier. Positionering kan gestaltas genom alteritet, vilket innebär att skribenten 

uttrycker motsättning och ifrågasätter de texter som de hänvisar till i sin egen text. Genom att 

uttrycka nya påståenden i alteritet med tidigare forskning kan ny kunskap skapas. 

Positionering kan också uttryckas genom valet av referenser som används i texten. Författaren 

kan till exempel visa tillhörighet till en viss ämnestradition genom att kritisera den motsatta 

traditionen eller helt enkelt utelämna dessa källor (Blåsjö 2004:35, Ask 2007:37). 

 Positionering kan även gestaltas genom en medveten användning eller utelämning av 

personligt pronomen (Kuo 1999, Tang & John 1999, Hyland 2001, Hyland 2002). Hyland 

(2002) beskriver hur medveten positionering kan gynna författaren. Om författaren uttrycker 

identitet, självsäkerhet och auktoritet med hjälp av personligt pronomen ökar författarens 

trovärdighet. Hyland ger följande exempel på meningar som skapar en auktoritär författarröst:  

 

 I agree with that, although I differ in the details as to the analysis of. . . 

 I will show that a convincing reply is available to the minimalist. 

 We shall prove, however, that this is not the case.  

           (Hyland 2002:1093) 

 

Genom att använda personligt pronomen ger skribenten tyngd åt dels sina egna argument, dels 

åt sitt eget bidrag till den vetenskapliga diskursen. Författarrösten skapar också en brygga till 

läsaren och en möjlighet att vinna förtroende och egen publicitet (Hyland 2001). Kuo (1999) 

motsätter sig inte Hylands (2001, 2002) inställning till bruket av författarröst, men han påtalar 

att det inte enbart handlar om vikten av att använda sig av personligt pronomen, utan istället 

om vikten av hur man använder det. Skribenten måste veta var i texten, i vilka positioner och 

på vilket sätt författarrösten ska uttryckas för att den ska skapa auktoritet och tyngd i texten. 

Att uttrycka positionering genom ett differentierat bruk av författarröst är något som kräver 

kunskap om genrens konventioner.  

  

2.4 Akademiskt skrivande bland universitetsstudenter 

Universitetsstudenter är under utbildning och utvecklar sitt akademiska skrivande under hela 

sin studiegång. Den akademiska skriftspråkskompetensen är något som behöver tränas 
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eftersom det finns få tydliga riktlinjer för struktur och innehåll i akademiska texter. Ask 

(2007:15) sammanfattar i tre punkter den kunskap som en akademisk skribent förväntas ge 

uttryck för i sina texter: 

• kritisk-analytisk kompetens 

• kännedom om akademiska textkonventioner 

• lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner. 

Studenter uppnår inte alltid den transparens i sina texter som ska känneteckna en vetenskaplig 

rapport och ge den reliabilitet. Särskilt i abstract finns det tydliga brister i redovisningen av 

metod, material och resultat (Ask 2014). Dessa brister i studenters skriftspråkskompetens kan 

diskuteras utifrån begreppet interimtexter. Interimtextbegreppet kommer ifrån forskning om 

andraspråksinlärning (jfr t.ex. Kotsinas 1985, Bergman 2001). Interimspråk innefattar alla de 

olika nivåer av språkbehärskning som finns mellan att vara nybörjare i ett språk till att 

behärska det helt. Att studera studenters texter utifrån interimtextbegreppet innebär alltså att 

texten speglar skribentens utveckling mot det skriftliga idealet, mot genrens krav. Under 

universitetsstudierna är kraven ofta det egna ämnets forskningskonventioner. Genom att 

studera och imitera artiklar, avhandlingar och genom lärares rekommendationer skriver 

studenten sig in i ämnets traditioner. I viss mån skriver alla, så väl nybörjare som erfarna 

skribenter, interimtexter med varierande kvalitet i strävan efter ett teoretiskt konstruerat ideal 

(Ask 2007).  

3 Material, metod och teoretiskt ramverk 

Detta kapitel behandlar materialhantering och metodval. I de första avsnitten beskrivs 

studiens material, metodval samt de avgränsningar som gjorts i materialet. Därefter följer två 

avsnitt som beskriver dels den analysmetod och teoretiska ram som den här studien bygger 

på, dels en ny analysmodell som jag har skapat med inspiration av studiens teoretiska ramverk 

men med hänsyn till den här studiens material.  

3.1 Beskrivning av material 

Undersökningens material består av 60 abstract från lärarstudenters examensarbeten, hämtade 

från databasen DiVA vid Linnéuniversitetet i Växjö. Samtliga abstract är skrivna 2011 och de 

första 20 (i bokstavsordning) från tre inriktningar av lärarutbildningen (förskollärare, 

tidigarelärare och senarelärare) excerperades.  
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 Materialet består totalt av 9 276 med variationen 68-289 ord i textomfång och ett 

medelvärde på 154,6 per abstract. Senarelärare har något högre medelvärde (167,4 ord) än de 

två andra grupperna (148 och 148,5 ord) men samtliga grupper håller sig inom den 

konventionella ramen för antalet ord i blockabstract, som innebär 150–200 ord (Swales & 

Feak 2009). 

 Examensarbeten är allmänna handlingar och de finns publikt sökbara genom 

Linnéuniversitetets explicita databaser, men alla citat som är hämtade från lärarstudenternas 

abstract som ingår i den här studien är ändå anonymiserade både vad gäller namn och titel på 

examensarbetet med hänsyn till konfidentialitetskravet.  

 

3.2 Beskrivning av grupper 

De tre studentgrupperna är indelade efter val av studieinriktning. Eftersom utbildningarnas 

längd varierar skiljer sig grupperna också åt i fråga om antalet uppsatser som studenterna 

skriver under sin utbildning och därmed den mängd träning i akademiskt skrivande som de 

olika studentgrupperna får. En blivande förskollärare studerar i genomsnitt sju terminer och 

examensarbetet är den enda större uppsatsen som studenten skriver under sin utbildning. En 

blivande gymnasielärare studerar däremot upp till 11 terminer och har då hunnit skriva två 

större uppsatser före examensarbetet.  

   

3.3 Metod 

Varje abstract analyserades kvalitativt genom närläsning. Varje syntaktisk mening som 

innehöll ett pronomen eller en passiv-konstruktion markerades. Författarröst kan både 

uttryckas och döljas, dels genom pronomenbruk, dels genom passivum. I den här studien har 

jag valt att kalla författarrösten som uttrycks genom pronomenkonstruktioner för explicit 

författarröst och författarrösten som utelämnas genom bruk av passivkonstruktioner för 

implicit författarröst. I de pronomenkonstruktioner som analyserats ingår endast personliga 

och possessiva pronomen. Pronomen- och passivkonstruktionerna analyserades även 

kvantitativt för att kartlägga skillnader i bruket av explicit och implicit författarröst mellan de 

tre olika studentgrupperna. 

3.3.1 Avgränsningar 

Den författarröst som ingår i analysen är endast den som uttrycks genom personligt och 

possessivt pronomen i 1:a och 3:e person samt passivkonstruktioner som syftar till detsamma. 

Följande exempel innefattas i analysen eftersom det passiverade subjektet i meningen syftar 
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på -av mig eller -av oss: ”Valet av intervjupersoner har gjorts med utgångspunkt i det 

teoretiska ramverket som studien bygger på”. I följande mening syftar det passiverade 

subjektet till ett opersonligt man, och dessa har exkluderats i analysen. ”En artikel beskriver 

hur inlärningsmetoder ofta undersöks genom ett vuxenperspektiv”. Meningskonstruktioner 

där ett egennamn, ofta författarna, ersätter personligt pronomen har inte heller analyserats.  

  

3.4 Studiens teoretiska ramverk och analysmodell 

I det första kapitlet beskrivs den studie och teori som ligger till grund för den här 

undersökningens analysmodell och i det andra kapitlet beskrivs utformningen av den 

analysmodell som jag själv har skapat med hänsyn till den teoretiska ramen och den här 

undersökningens material.  

3.4.1 Tang & Johns identitetsmodell 

Analysmetoden som jag använder i den här studien utgår ifrån Tang & Johns studie The ‘I’ in 

identity: Exploring writer identity in student academic writing through the first person 

pronoun från 1999. I studien undersöker Tang & John 27 uppsatser skrivna av 

universitetsstudenter och visar hur de uttrycker författarröst genom bruk av personligt 

pronomen i första person. I studien fann Tang & John att syftet med bruket av personligt 

pronomen inte var enhetligt, utan ett uttryck för flera olika identitetsroller som författaren 

anammade i texten. Identifieringen av de olika skribentrösterna utfördes med hjälp av en 

modell som Tang & John skapat utifrån en tidigare studie av Ivanič (1998:27).  

 Tang & John utgår i sin studie ifrån ett systemiskt funktionellt perspektiv på språket, 

vilket innebär att verkligheten inte är det som existerar utan något som skapas med hjälp av 

språket i kommunikationen mellan människor. Genom språket skapas därmed människans 

olika identiteter och Tang & John har tagit fasta på den identitetsroll som författare uttrycker i 

sitt skrivande, vilken varierar beroende på genre. Den genre som fokuserats är akademiska 

uppsatser.                

 Tang & Johns identitetsmodell utgörs av sex olika identiteter som författaren uttrycker 

genom bruket av personligt pronomen, samt en värderande skala som beskriver 

författarröstens närvaro från minst till mest kraftfull. 
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Figur 1. Tang & Johns identitetsmodell med sex kategorier graderade från minst kraftfull personlig 

närvaro till mest kraftfull personlig närvaro . (Tang & John 1999:29) 

 ‘I’ as the representative innebär oftast ett användande av plurala vi eller oss eller ett 

opersonligt man och syftar på representanter för en grupp eller större folkmassa som 

till exempel i: ”Det resulterade i den engelska som vi lär oss idag.”  

 ‘I’ as the guide through the essay exemplifieras genom att läsaren tänker sig uppsatsen 

som ett främmande land där författaren guidar läsaren, som till exempel i följande 

mening: ”Låt oss nu titta på några exempel från småländskan i jämförelse med 

rikssvenskan.” Vi eller oss används främst eftersom författaren talar direkt till läsaren. 

Vanliga förekommande verb i meningen är: se, titta, lägga märke till och observera. 

 ‘I’ as the architect of the essay används främst med jag som pronomen och syftar på 

den person som skriver, organiserar och strukturerar uppsatsen, som i exemplet: ”I den 

här uppsatsen kommer jag att diskutera småländskans utveckling från 1200-talet fram 

till 2000-talet.” 

 ‘I’ as the recounter of the research process innebär att författaren beskriver olika delar 

av forskningsprocessen, till exempel läsandet av källor, intervjuande och insamlande 

av data. Ofta följs pronomenet av verb som har med en forskningsprocess att göra till 

exempel: samla in, intervjua, observera och läsa, som i följande exempel: ”Den data 

som jag insamlade innehöll skriven text, transkriberingar av diskussioner och 

noteringar från observationer.” 

 ‘I’ as the opinion-holder beskriver hur författaren delar med sig av tankar och åsikter 

genom att uttrycka intresse eller uppskattning för tidigare forskning eller genom att 

kritisera en tidigare presenterad teori. Ett exempel kan vara: ”Jag tycker att Tang & 

John förklarar begreppen på ett bra sätt.”  



  

 

14 

 

 ‘I’ as the originator har den mest kraftfulla personliga närvaron, där författaren 

uttrycker ny kunskap, nya teorier eller nya idéer som framkommit i undersökningen. 

Tang & John framhäver sig själva i en exempelmening: ”Efter att i detalj ha beskrivit 

sex möjliga identitetsroller bakom bruket av personligt pronomen använder vi dem 

som analysredskap genom resten av undersökningen.” 

  (Tang & John 1999:27–29, översättningar och exempelmeningar är mina)    

3.4.2 Analysmodell 

Med inspiration av Tang & Johns identitetsmodell samt med hänsyn tagen till den här 

undersökningens material som enbart består av abstract och inte hela uppsatser, har jag 

identifierat fem varianter i bruket av personligt pronomen och passivum. Varje mening i 

abstractet som innehöll en pronomen- eller passivkonstruktion och som uppfyllde 

avgränsningskraven i 3.3.1 analyseras i enlighet med de fem identitetskategorier som 

definieras och exemplifieras nedan. De kategorier för identitetsroller som jag har använt i min 

analys är: representanten, guiden, skaparen, återberättaren och upptäckaren. Nedan följer 

definitioner och förklaringar av de fem kategorierna: 

Identitet Definition av 

identitetsroll 

Exempel 

Representanten Författaren är representant 

för en grupp eller ett större 

sammanhang.                                                                                                                                             

”Vi är båda musikintresserade och vårt syfte 

med studien är att undersöka pedagogers 

förhållningssätt…” 

Guiden Författaren beskriver valet 

av ämne, syftet och 

studieobjekt. 

”Syftet med vår studie är att undersöka vilken 

innebörd pedagogerna…” 

Skaparen Författaren redogör för 

studiens design i metod, 

material etc. 

”Metoderna jag har använt mig av är filmade 

observationer,…” 

Återberättaren Författaren refererar 

arbetsprocessen. 

”… och för att få vägledning har vi kontaktat 

experter inom området.” 

Upptäckaren Författaren beskriver egna 

upptäckter och resultat 

som framkommit i studien. 

Vi ser också att pedagogerna i förskolan och 

förskoleklass arbetar på olika sätt…” 
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I enighet med Tang & Johns (1999) studie har jag även värderat bruket av den explicita och 

implicita författarrösten i de olika identitetsrollerna. Enligt Hyland (2002) uttrycker 

författarrösten rätt använd en stark positionering. Den starka positioneringen karaktäriseras av 

ett starkt uttryck för författarens egna insatser i studien och att författaren hävdar sin åsikt 

eller sitt resultat i förhållande till tidigare teorier eller andra forskare. Tang & John beskriver i 

sin gradering minst och mest kraftfull personlig närvaro, men det behöver inte sammanfalla 

med grad av positionering eftersom en kraftfull personlig närvaro kan bestå av uttryckta 

åsikter grundade i egen erfarenhet. Dessa uttryck kan visserligen förstärka studentens ethos 

som kunnig och intresserad skribent, men grad av positionering är beroende av i vilket 

sammanhang författarrösten uttrycks (Ask 2014).  

 Återberättaren är ett begrepp som Tang & John inte använder i sin modell medan den 

utgör en viktig del av de uttryck för explicit eller implicit författarröst som återfinns i den här 

undersökningens material. Återberättaren vill ge en bild av hur den egna undersökningen har 

genomförts, men uttrycker istället självklara fakta till exempel om hur litteraturen har 

påträffats eller att den har lästs.  

 Representanten och guiden kan ses som ett försök från författaren att kommunicera och 

jämställa sig med läsaren, vilket skulle kunna vara en svagare positioneringshandling som 

främst syftar till att vinna förtroende hos läsaren. I Skaparen visar författaren att det är 

författaren själv som har skapat undersökningen, vilket kan påvisa en auktoritär författarröst, 

särskilt om den uttrycks explicit. Mest inflytelserik positionering påvisas genom att framhäva 

nya resultat som kan bidra till nya kunskaper i vetenskapssamhället. Dessa inslag av 

positionering påträffas oftast hos upptäckaren.  

 

Återberättaren Representanten Guiden Skaparen Upptäckaren 

Svag 

positionering 

 

   Stark 

positionering 

 

 

Figur 2. Positioneringsgrad i de fem identitetsrollerna (utvecklad ur Tang & Johns identitetsmodell 

1999) 
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4 Resultat 

I kapitlets första avsnitt presenteras det kvantitativa resultatet från de tre studentgruppernas 

olika användning av de två olika uttrycken av författarröst som studien fokuserat: explicit och 

implicit. I det andra avsnittet presenteras de kvalitativa resultaten av författarröstens funktion 

och positioneringsgrad i respektive identitetsroll; representanten, guiden, skaparen, 

återberättaren och upptäckaren. Sist följer ett sammanfattande avsnitt.  

4.1 Explicit och implicit författarröst i abstract 

Författarröst kan uttryckas genom bruk av personliga och possessiva pronomen (explicit 

författarröst) eller döljas genom passivkonstruktioner (implicit författarröst). I materialet finns 

60 abstract skrivna av lärarstudenter från olika studieinriktningar. Studentgrupperna är 

indelade i tre grupper efter vald inriktning och varje grupp består av 20 abstract. Nedan följer 

en tabell över det totala bruket av explicit och implicit författarröst i de tre olika 

studentgrupperna. 

Tabell 1. Förekomst av explicit och implicit författarröst i lärarstudenternas abstract (procent av den 

totala mängden uttryckt författarröst) 

 

 

 

 

 

 

Föredelningen av det totala bruket av författarröst per grupp antyder att utbildningens längd, 

och därmed studenternas erfarenhet av vetenskapligt skrivande, skulle kunna påverka hur 

författarröst uttrycks. Tabell 1 visar att senarelärarna uttrycker explicit eller implicit 

författarröst minst antal gånger i ett abstract i jämförelse med de andra två grupperna. 

Tidigarelärarna uttrycker explicit eller implicit författarröst nästan dubbelt så mycket som 

senarelärarna, och förskollärarna har det högsta totala bruket av explicit och implicit 

författarröst med 47,5 % av det totala antalet uttryckt författarröst. Resultatet antyder att 

utbildningslängd påverkar studentens anpassning mot de akademiska skrivkonventionerna. 

 En granskning av explicit och implicit författarröst visar att förekomsten av explicit 

författarröst avviker mest mellan grupperna, men den följer ändå samma tendens som det 

totala bruket av explicit och implicit författarröst. Förskollärarna använder mest explicit 

Studentgrupp Explicit författarröst Implicit författarröst Totalt bruk 

Förskollärare 40,7 6,8  47,5 

Tidigarelärare 21  14,8 35,8 

Senarelärare 6,8  9,9  16,7 
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författarröst, därefter följer tidigarelärarna. Det minsta bruket av explicit författarröst påträffas 

hos senarelärarna (6,8 %), vilket motsvarar 0,55 gånger i genomsnitt per abstract. I 

förekomsten av implicit författarröst är skillnaderna mellan grupperna inte lika stora, men i 

jämförelse med den explicita författarrösten antyder resultatet en möjlig förändring av 

studenternas skrivprocess. Senarelärarna döljer oftare sin författarröst än uttrycker den 

explicit, vilket antyder ett närmande till de akademiska skrivkonventionerna där 

författarrösten ofta används restriktivt. Hos förskollärarna är resultatet det omvända, eftersom 

de betydligt oftare uttrycker explicit författarröströst genom pronomenanvändning. 

Tidigarelärarna uttrycker i jämförelse med de båda andra grupperna både explicit och implicit 

författarröst relativt ofta, med en övervikt för den explicita. Däremot använder de mest 

implicit författarröst av alla tre grupperna.  

 

4.2 Författarröstens funktion 

Materialet i undersökningen har också analyserats genom närläsning med utgångspunkt i 

Tang & Johns (1999) identitetsmodell. Analysmodellen som jag har skapat genom att 

utveckla Tang & Johns identitetsmodell innehåller fem kategorier av identitetsroller som 

skribenten antar när de uttrycker författarröst. Identitetsrollerna svarar mot de funktioner som 

författarrösten fyller i texten. Resultatet presenteras utifrån de fem kategorierna 

representanten, guiden, skaparen, återberättaren och upptäckaren. Markeringar i citaten, i 

form av understrykning och kursivering, är mina. Nedan följer en tabell som visar det totala 

bruket av författarröst i respektive kategori. 

Tabell 2. Totalt bruk av författarröst i lärarstudenternas abstract 

 Förskollärare Tidigarelärare Senarelärare 

 Explicit Implicit Explicit Implicit Explicit Implicit 

Representanten 1 0 2 0 1 0 

Guiden 21 2 9 4 2 1 

Skaparen 21 8 6 14 4 12 

Återberättaren 3 1 6 2 0 2 

Upptäckaren 10 0 4 0 2 1 

 

4.2.1 Representanten 

I ett fåtal studenters abstract fungerar författarrösten som en representant för ett större 

sammanhang som kan innefatta såväl författaren, läsaren och allmänheten. Representanten 
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förekommer i kortare inledningsstycken, som ofta anger motiv till varför studien är viktig. 

Några av dessa motiv utgörs av studentens egna erfarenheter och intressen, som i exemplet 

nedan: 

(1) Vi är båda musikintresserade och vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers 

förhållningssätt och syfte till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i verksamheten. (F15)  

I exempel (1) uttrycker författaren sig som en representant för gruppen musikintresserade och 

anger detta som motiv för valt syfte i undersökningen. Genom att klargöra sin egen hållning 

till det ämne som studien undersöker riskerar skribenten att framstå som subjektivt inställd till 

sin undersökning och studiens reliabilitet minskar därmed. Författarröst som uttrycker egen 

hållning, som i exempel (1) förstärker möjligtvis författarens ethos, men antyder inte någon 

form av vetenskapligt hållbar positionering.  

 I korpusen återfinns även exempel där representanten utgör en del av en större grupp; 

nedan följer två exempel: 

 

(2) Kunskap om elevers motivation får oss lärare att förstå eleverna bättre vilket i sin tur leder till 

att vi kan anpassa undervisningen. (T6) 

(3) Är det så eller väljer elever andra sorters texter än vi är vana vid? (S2) 

I det första exemplet (2) visar författaren tydligt att gruppen lärare är det sammanhang som 

pronomenet avser. I exempel (3) är författaren mer otydlig om vilken grupp vi syftar på. Det 

skulle kunna vara enbart författarna om de är flera, eller författare och läsare, eller 

lärarkollektivet i allmänhet eftersom frågan handlar om texter som elever väljer. Att 

författarna i exempel (2) och (3) uttrycker sig som representanter för gruppen lärare antyder 

även att den tänkta läsaren är lärare, vilket kan innebära att författaren skriver för att 

handledare, examinator och opponent ska läsa och bedöma uppsatsen istället för att fokusera 

på relevansen av studien på den vetenskapliga arenan.  

 Representanten återfinns i alla tre studentgrupperna men endast uttryckt genom explicit 

författarröst. Studenten använder pronomen för att uttrycka en egen hållning eller för att 

uttrycka gemenskap med tänkta läsare, vilket kan exkludera andra grupper av läsare. 

Författarröst som uttrycker en privat hållning utan forskningsanknytning uttrycker visserligen 

en sorts positionering, men på ett icke genreanpassat sätt som försvagar studentens position på 

den akademiska och vetenskapliga arenan. Den författarröst som vänder sig till läsargruppen 
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lärare positionerar sig på ett subjektivt sätt gentemot utvalda läsargrupper, vilket också 

innebär en svag positionering. 

4.2.2 Guiden 

Guiden är den identitetsroll som författaren använder vid presentation av vad som ska 

undersökas i studien, vilket undersökningens syfte är samt vid formuleringar som liknar de 

metatexter som ibland inleder kapitel i en akademisk rapport. I gruppen förskollärare är 

guiden och skaparen de två mest frekventa identitetsrollerna.  

Tabell 3. Förekomst av författarröst identitetsrollen guiden (procent av den totala mängden uttryckt 

författarröst) 

 

 

Guiden återfinns i 75 % av förskollärarnas abstract (vissa abstract innehåller en eller flera 

pronomen- och passivkonstruktioner) och oftast när undersökningens syfte ska beskrivas, som 

i följande exempel: 

(4) Syftet med vårt examensarbete var att undersöka om den reviderade läroplanen skulle kunna få 

konsekvenser i förskolans verksamhet för barnskötare, förskollärare samt rektorer. (F10) 

Pronomenet vårt i exempel (4) kan med fördel strykas för ett ge ett mer objektivt intryck: 

”Syftet med examensarbetet var att undersöka…”. Eftersom det possessiva pronomenet kan 

uteslutas ur meningen fyller det ingen funktion och påvisar istället att författaren inte anpassat 

sig till de akademiska skrivkonventionerna för uttryck av författarröst i vetenskapliga texter. 

Bruket av pronomenet innebär därmed en svag positionering. Ett annat exempel innehåller en 

förklaring av vad som ska undersökas i studien: 

(5) Vi ville även ta reda på om den reviderade läroplanen skulle kunna bli kvalitetshöjande för 

verksamheten.(F10) 

(6) Vi ville också ta reda på vilket syfte lärare har när de använder skönlitteratur i sin 

undervisning. (T11) 

Studentgrupp Explicit författarröst Implicit författarröst Totalt bruk    

Förskollärare 53,8 5,1  58,9 

Tidigarelärare 23  10,3 33,3 

Senarelärare 5,1  2,6  7,7  
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I exempel (5) och (6) ses en konstruktion som är vanlig i både förskollärargruppen och 

tidigarelärargruppen: personligt pronomen + vill. Ofta följer den en föregående mening där 

syftet presenteras. Dessa meningar skulle ofta kunna sammanbindas med en konjunktion och 

därmed skulle både första- och andrameningarna kunna konstrueras utan pronomen.  

 Tidigarelärare använder explicit författarröst (23 %) mer än dubbelt så mycket som 

implicit författarröst (10,3 %). Nedan återges två exempel på implicit författarröst som 

kommer ifrån samma abstract: 

(7) I bakgrunden presenteras motivation utifrån några olika definitioner. (T18) 

(8) Olika begrepp inom motivation så som inre och yttre motivation, prestationsmotivation och 

flow beskrivs samt att tre olika teorier belyses. (T18) 

De två exemplen ovan (7 och 8) liknar de metatexter som rapportförfattare använder för att 

guida läsaren genom texten, därför faller de inom kategorin guiden. Men de skulle även kunna 

fungera inom kategorin återberättaren eftersom båda meningarna faller utanför IMRAD och 

inte fyller någon egentlig funktion i abstractet (jfr Ask 2014). Bruket av implicit författarröst 

istället för explicit kan tyda på ett försök från författaren att hålla texten opersonlig och 

därmed mer vetenskaplig. Detta kan även ses i en mening ifrån senarelärarnas abstract:  

(9) Vidare skall det även undersökas om det finns några skillnader mellan flickors och pojkars 

läsning och vad som skiljer sig mellan skolår åtta och nio. (S2) 

Senarelärarna uttrycker personlig röst genom identitetsrollen guiden i endast 7,7 % av den 

totala mängden uttryckt författarröst. 5,5 % utgörs av den explicita författarrösten i samband 

med syftesformuleringar. Den implicita författarrösten utgörs av 2,6 % och återges i exempel 

(9). Det ringa bruket av explicit och implicit författarröst i kategorin guiden antyder att 

senarelärarna ofta skriver syftesformuleringar utan att använda varken pronomen eller 

passivum, vilket skulle kunna påvisa att de genom träning i akademiskt skrivande har lärt sig 

formulera syften utan uttryckt författarröst och i enighet med de akademiska 

skrivkonventionerna. 

4.2.3 Skaparen 

Kategorin skaparen sammanfaller med den del av IMRAD som beskriver metod. Författaren 

beskriver, genom explicit och implicit författarröst, material, metod och urvalsprocesser. I 

denna kategori återfinns flest uttryck för explicit och implicit författarröst i samtliga 

studentgrupper, vilket framgår av tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Förekomst av författarröst i identitetsrollen skaparen (procent av den totala mängden uttryckt 

författarröst) 

Studentgrupp Explicit författarröst Implicit författarröst Totalt bruk 

Förskollärare 32,3 12,3  44,6  

Tidigarelärare 9,2  21,5  30,7  

Senarelärare 6,2  18,5  24,7  

 

Bruket av författarröst i denna identitetskategori följer samma tendens i de tre 

studentgrupperna som det genomsnittliga bruket av explicit och implicit författaröst visar (se 

tabell 1), med undantag av tidigarelärarna som här uppvisar siffror jämförbara med 

senarelärarna. Förskollärarna använder explicit författarröst mer frekvent än de båda andra 

grupperna. Tidigare- och senarelärare väljer istället att dölja sin författarröst i större 

utsträckning, vilket antyder en medvetenhet om den vetenskapliga konventionen för bruket av 

författarröst (jfr Hyland 1999, Lagerholm 2005). Skaparidentiteten i förskollärargruppen blir 

ofta synlig genom enkla beskrivningar av metodval: 

(10) Som metod valde vi att använda kvalitativa intervjuer där vi fick möjlighet att ta del av 

informanternas egna tankar. (F13) 

Bland tidigare- och senarelärarna uttrycks rollen som skapare oftast mer informativt, som i 

följande exempel:  

(11) Jag har intervjuat 12 av eleverna i denna klass för att ta reda på motivationsfaktorerna till 

skolbloggsskrivandet. (T6) 

(12) Undersökningen gjordes med ett kvantitativt angreppssätt och innefattar 127 respondenter. 

(S7)  

I exempel (10) presenterar författarna enbart sitt metodval, medan författarna till exempel (11) 

och (12) beskriver vad de har utfört med hjälp av vald metod. Bruket av explicit författarröst 

vid material- och metodbeskrivning faller sig naturligt eftersom en passivkonstruktion skulle 

kunna tolkas som att någon annan medverkat i undersökningens materialinhämtning. Därmed 

är det ingen god lösning att senarelärarna närmar sig de akademiska skrivkonventionerna 

genom passivkonstruktioner just i kategorin skaparen eftersom denna kategori är en av få där 

explicit författarröst accepteras.  
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 Exempel (10) har placerats i kategorin skaparen även om den liknar återberättaren, 

eftersom meningen delvis innehåller självklar information som inte behöver nämnas i ett 

abstract. Valet av metod motiveras inte, istället återberättar författarna vad intervjuer innebär.  

4.2.4 Återberättaren 

Identitetsrollen återberättaren innehåller explicit och implicit författarröst som uttrycker egna 

åsikter utan grund i tidigare forskning eller teorier, eller konstruktioner där författaren återger 

för läsaren irrelevant fakta som inte påverkar undersökningens resultat. Återberättaren 

återfinns främst hos tidigarelärarna som ofta beskriver hur undersökningens resultat 

diskuteras utifrån tidigare teori och forskning: 

(13) Därefter kopplades resultatet från intervjuerna till litteratur och forskning vi funnit inom 

området. (F1) 

(14) Litteratursökningen har ägt rum i faktaböcker och databaser och för att få vägledning har vi 

kontaktat experter inom området. (T4) 

Den explicita och implicita författarrösten som uttrycks i ovanstående exempel innebär ingen 

positionering, eftersom den uppvisar en omedvetenhet om den vetenskapliga genrens 

konvention att det som är självklart i vetenskapligt arbete inte behöver skrivas ut, till exempel 

att koppla resultat till litteratur och att läsa litteratur inom området.  

4.2.5 Upptäckaren 

Upptäckaren påträffas vid få tillfällen i abstracten, men förekommer vid flest tillfällen i 

förskollärargruppen. Rollen som upptäckare får författare när de beskriver egna resultat i 

undersökningen. Denna kategori sammanfaller med resultat- och diskussionsdelen i IMRAD. 

Diskussionsdelen erbjuder en tydlig positioneringsmöjlighet för författaren. Men det finns en 

risk med att uttrycka författarröst vid resultatredovisning, eftersom det är viktigt att resultaten 

framställs på ett objektivt vis. Nedan följer två exempel från de olika studentgrupperna: 

(15) Vår slutsats är att neurodidaktik bidrar med viktig kunskap om hjärnan som kan lämna 

värdefulla tillskott för pedagoger i undervisningssammanhang i ämnet matematik och även i 

övriga ämnen. (T4) 

(16) Vi kunde även se att flickorna först fick frågan om de ville ha hjälp av pedagogerna medan de 

till pojkarna gick fram och hjälpte dem utan att fråga. (F2)  

I exempel (15) visar det possessiva pronomenet vår att studenterna genom sin undersökning 

dragit en slutsats som kan komma att påverka pedagogers metodik och därför är 
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positioneringen stark (jfr Hyland 2002). I exempel (16) framhäver författarna sitt resultat 

genom att poängtera vad som upptäcktes under en observation. Kategorin upptäckaren kan 

även innehålla en svagare positionering vid explicit författarröst, som i exemplen nedan: 

(17) Våra resultat visar att drygt 70 % av eleverna finner ämnet intressant och 80 % upplever 

ämnet som viktigt. (S5) 

(18) Vidare tror vi att gruppuppgifter, diskussioner samt utomhusundervisning, så som 

exkursioner, kan leda till att främja intresset hos eleverna. (S5) 

I exempel (17) poängteras att resultaten är våra, vilket är en självklarhet och pronomenet är 

därmed överflödigt. Meningen skulle enkelt kunna konstrueras utan pronomen och 

positioneringen blir därför svag. I exempel (18) beskriver författarna sin tilltro till specifika 

undervisningsmetoder utan att framföra en vetenskaplig grund till påståendet. Det är också 

svårt att avgöra om meningen är en hypotes som författarna vill pröva eller om det är ett 

resultat som författarna diskuterar. Exempel (18) skulle alltså kunna tillhöra identitetsrollen 

guiden, men jag har valt att se den som ett uttryck för upptäckaren eftersom författarna 

antyder ett resultat. 

4.3 Funktionella skillnader mellan de tre studentgrupperna 

Skaparen är den identitetsroll som studenterna använder oftast i sina abstract. Författarrösten i 

skaparen ger uttryck för de delar som ingår i IMRADs metoddel, som är en av de delar i en 

vetenskaplig rapport som ofta innehåller och kan innehålla författarröst eftersom läsaren redan 

är medveten om att författaren deltar i de arbetsprocesser som beskrivs i metodavsnittet. 

Skaparen är trots detta den enda av de fem identitetsrollerna som uttrycks flest gånger genom 

implicit författaröst (52,3 %). Förskollärarna är de enda som oftare använder explicit 

författarröst i skaparen i motsats till senarelärarna och tidigarelärarna som oftare uttrycker 

implicit författarröst.   

 Guiden är den näst vanligaste identitetsrollen och mest frekvent används den av 

förskollärarna genom bruk av explicit författarröst (53,8 %). Guiden används främst vid 

syftesformuleringar och här finns en stor skillnad mellan det totala bruket hos förskollärarna 

(58,9 %) och senarelärarna (7,7 %). Resultaten antyder att denna identitetsroll inte är 

bestående under lärarstudenternas utbildning utan förändras i takt med utbildningens längd, 

vilket tidigarelärarnas resultat samstämmer med (33,3 %).    

 Anmärkningsvärt är avsaknaden av författarröst uttryckt genom identitetsrollen 

upptäckaren hos tidigare- och senarelärargrupperna. Denna roll sammanfaller med resultat- 
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och diskussionsdelen i IMRAD och utgör dels en möjlighet för författaren att uttrycka sin 

röst, dels en möjlighet att positionera sig. Resultaten skulle kunna var ett tecken på att 

tidigare- och senarelärarna inte uttrycker författarröst genom upptäckaren, vilket skulle kunna 

betyda att de antingen inte redovisar resultat och diskussion i sina abstract eller att de 

konstruerar meningar utan uttryckt författarröst enligt genrekraven.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten utifrån de teoretiska begrepp som beskrivits i bakgrunden 

och som kan användas i diskussioner om studenters akademiska skriftspråknivå: interimtexter 

och medierande redskap. Sist i kapitlet presenteras en sammanfattande slutsats av 

undersökningens resultat och diskussion samt kritik av studien. 

5.1 Explicit och implicit författarröst avslöjar interimtexter 

Samtliga studenters texter kan diskuteras utifrån interimtextbegreppet som innebär att den 

skrivande individen ständigt befinner sig i en utvecklingsprocess på väg mot ett skriftligt ideal 

som kan variera. I universitetsstudenters texter bör målet vara att uppnå ett hållbart 

akademiskt skrivande som följer genrekraven (jfr Kotsinas 1985, Bergman 2001, Ask 2007). 

Genrekraven för bruk av författarröst är svårtillgänglig och varierande inom olika 

forskningsdiscipliner, men många forskare (se till exempel Hyland 2001, 2002, Lagerholm 

2005, Ask 2007) är överrens om att vetenskapligt skrivande ska hållas så neutralt som möjligt 

och att bruket av författarröst handlar om en medvetenhet om var i en vetenskaplig rapport 

författarrösten får synas. Inom vissa discipliner finns det krav på att använda sig av passivum 

och ett opersonligt man istället för personligt pronomen, vilket senare forskning (jfr Baratta 

2009, Sigel 2009, Millar 2013) motsätter sig eftersom det enbart är ett sätt att dölja en 

uppenbar författaröst.  

  De kvantitativa resultaten i min undersökning visar att studenterna producerar 

interimtexter påverkade av utbildningens längd. Senarelärarna, som studerat en längre tid och 

därmed ägnat mer tid åt akademiskt skrivande, uttrycker mindre författarröst totalt sett (16,7 

%) i jämförelse med tidigarelärare (35,8 %) och förskollärare (47,5 %). Senarelärarna 

använder även implicit författarröst (9,9 %) oftare än explicit (6,8 %). Senarelärarna och 

tidigarelärarna visar tydligt hur en förändringsprocess pågår i deras skriftspråk och hur de 

närmar sig ett akademiskt skriftideal i takt med utbildningens längd.  
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 Förskollärargruppen uttrycker explicit författarröst i identitetsrollen guiden flest gånger 

av alla (53,8 %) vid beskrivning av syftet med studien, medan senarelärarna uttrycker explicit 

författarröst mins av alla (5,1 %) vid syftesbeskrivningar. En trolig förklaring till denna 

skillnad skulle kunna vara differentierade ämnesspecifika instruktioner inför och under 

examensarbetes gång, samt under de större uppsatser som studenterna tidigare skrivit, vilket 

alltså enbart påverkar de studentgrupper som skriver mer än examensarbetet som större 

uppsats. En syftesformulering som innehåller explicit författarröst kan enkelt korrigeras av 

antingen handledare eller examinator, vilket väcker frågor om det möjligen finns en ökad 

tolerans av uttryckt författarröst bland förskollärarnas handledare och examinatorer.   

 Inom språkvetenskapen anses det accepterat att använda explicit författarröst i till 

exempel metatexter eller vid metodförklaringar eftersom det tydliggör författarens roll i 

studien istället för att dölja det givna i att författaren är upphovsman till materialinsamlingen 

och de genomförda metoderna (Jarrick & Josephson 1996, Ask 2007). Tidigare- och 

senarelärare uttrycker istället implicit författarröst i skaparen (som motsvarar metoddelen), 

vilket visar att de är medvetna om och försöker efterhärma de akademiska 

skrivkonventionerna där författarrösten bör undvikas. Istället för att göra det på ett korrekt 

vis, så döljer de författarrösten där den egentligen har en självklar plats. Detta 

motsatsförhållande mellan studenternas och expertisens hållning beror troligen på att 

publicerade forskare vet hur de ska använda författarrösten för att framhäva auktoritet, medan 

studenterna inte är medvetna om att författarrösten påverkar textens funktion och producerar 

därmed interimtexter i ett försök att närma sig idealet.  

 

5.2 Identitetsroller och positionering som medierande redskap  

Ett abstract kan fungera som ett medierande redskap i syfte att utgöra länk till den 

vetenskapliga arenan eftersom abstractet fyller en viktig funktion som ett möjligt 

gallringsintrument för läsaren i avgörandet om uppsatsen ska läsas eller inte. Ett välskrivet 

och funktionellt abstract ökar därmed möjligheten att hela uppsatsen blir läst och abstractet 

fungerar då som medierande redskap (Blåsjö 2007, Ask 2014). Bruket av författarröst i ett 

abstract ger läsaren en direkt uppfattning om skribentens akademiska skriftförmåga. Vid ett 

genreavvikande bruk av författarröst kan läsaren uppfatta skribenten som okunnig om det 

vetenskapliga skrivandet och därmed kanske avfärda fulltexten.  

 Analysmodellen som jag har skapat med inspiration av Tang & Johns identitetsstudie 

(1999) kan jämföras med de funktionella drag som finns i IMRAD-strukturen, vilken är en 
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vanlig struktur för en vetenskaplig rapport (jfr Ask 2014, Dysthe m.fl. 2011). Guiden 

representerar ofta introduktion, skaparen representerar metod och material och upptäckaren 

representerar resultat och i ett fåtal fall diskussion. Återberättaren och representanten är 

identitetsroller som inte representerar någon del i IMRAD och därför hamnar utanför de 

funktionella drag som ett abstract bör innehålla.  

 Resultaten visar att studenterna uttrycker författarröst oftast i rollerna guiden och 

skaparen. Skaparen innehåller flest uttryck av författarröst i jämförelse med de andra 

identitetsrollerna, vilket gör att de fungerar bättre som medierande redskap eftersom 

författarröst accepteras i metoddelen och skribenten visar en antydan att positionera sig 

genom att ta ansvar för sitt undersökningsmaterial. Senarelärarnas val av implicit författarröst 

i skaparen påtalar ett mer avancerat synsätt på bruket av författarröst och en medvetenhet om 

de akademiska skrivkonventionerna. Däremot minskar deras positioneringsgrad eftersom 

passivkonstruktioner i metoddelen inte är att föredra (jfr Jarrick & Josephson 1996, Baratta 

2009).  

 Identitetsrollen guiden representerar det funktionella draget introduktion, där studenten 

redogör för syftet med undersökningen. Förskollärarnas uttryckta författarröst används vid 

syftesformuleringar, vilket kan ses som ett genrebrott och skapar därmed ett hinder för 

förskollärarnas abstract att fungera som medierande redskap (jfr Huckin 2001). Erfarna 

akademiska läsare skulle redan vid dessa meningskonstruktioner kunna avgöra skribentens 

akademiska skriftspråksnivå och kanske avfärda undersökningen som mindre läsvärd. 

Tidigarelärarna uttrycker ofta explicit författarröst i guiden i form av metatextformuleringar, 

vilket är en naturlig plats för uttryck av författarröst (jfr Lagerholm 2005), men däremot borde 

meningar som liknar metatext inte rymmas i ett abstract och därmed förlorar dessa uttryck av 

författarröst också sin funktion i abstractet. 

 Representanten och återberättaren är identitetsroller som ligger utanför de funktionella 

drag som bör ingå i ett abstract med tanke på dess komprimerade form och koppling till 

IMRAD-strukturen. Subjektiv positionering mot vissa läsargrupper (till exempel lärare, se 

exempelmening 2) och beskrivning av hur litteratur i ämnet har lästs eller kopplats till 

resultaten visar på en omedvetenhet om vad författarrösten uttrycker och hur den bör 

användas. Konstruktioner liknande återberättaren fyller ingen funktion i ett abstract och att 

dessutom uttrycka dem genom explicit författarröst ger konstruktionen en mycket svag 

positionering. 
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 Författarröst uttryckt genom identitetsrollen upptäckaren uppvisar ett intressant resultat. 

Förskollärarna uttrycker explicit författarröst i stor utsträckning medan tidigare- och 

senarelärarna i obetydlig grad varken uttrycker eller döljer sin författarröst. Detta skulle kunna 

antyda att de konstruerar meningar utan författarröst, vilket konventionen gör gällande är det 

korrekta när resultat ska presenteras. Senare forskning (Hyland 2002) påpekar däremot 

motsatsen och hävdar att en explicit författarröst som beskriver resultat genererar stark 

positionering och påvisar författarens auktoritet och exklusivitet i resultaten. Det är däremot 

viktigt att påtala att detta accepterande förhållningssätt till explicit författarröst endast gäller 

vid medveten positionering, vilket hos förskollärarna inte är fallet eftersom de oftast uttrycker 

överflödig författarröst. Framtida forskning skulle kunna undersöka om författaröst i 

studenters uppsatser har blivit mer accepterat i den akademiska skriftspråksdiskursen.  

 

 5.3 Slutsats 

Hyland (2002) beskriver hur studenter hamnar utanför den vetenskapliga arenan på grund av 

okunskap om hur de ska kommunicera med den akademiska läsaren. Forskare kommunicerar 

genom positionering, vilket författarröst ofta är ett uttryck för. Genom att analysera 

studenternas bruk av författarröst utifrån begreppen explicit och implicit har jag på denna 

punkt kunnat konstatera att lärarstudenterna skriver interimtexter som utvecklas i takt med 

utbildningens längd. Funktionen av den explicita och implicita författarrösten visar också att 

studenterna i stor utsträckning är omedvetna om vilken funktion bruket av författarröst har. 

Senarelärarna visar genom sitt frekventa användande av implicit författarröst att de är 

medvetna om genrekraven för bruk av författaröst, men deras val av identitet där 

författarrösten döljs antyder också att de inte medvetet använder sin författarröst för att 

positionera sig (jfr Hyland & Tse 2005). Samtliga lärarstudenters abstract innehåller brister 

med hänsyn till vilken funktion den uttryckta författarrösten fyller. Förskollärarna är den 

grupp som tydligast uppvisar en okunskap om genrekraven för uttryck av författarröst. 

Därmed fungerar deras abstract inte som medierande redskap, och deras studie riskerar att 

exkluderas redan vid läsning av abstracten. Detta väcker frågor om undervisning dels i hur 

abstract bör skrivas, dels i hur författarens röst bör uttryckas eller inte uttryckas i vetenskaplig 

prosa. 

5.4 Kritik av studien 

Den här studien kan ses som en pilotstudie inför en möjlig större undersökning, där fler 

abstract studeras eller där till exempel hela examensarbetet också undersöks. På grund av 
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studiens begränsade material bestående av 60 abstract är resultaten inte generaliserbara men 

de antyder ändå att det finns en skillnad mellan de tre lärarinriktningarna, vilket syns även i 

denna genre som är under utveckling och fortfarande relativt outforskad. 

 Språkliga avgränsningar har gjorts i analysen dels för att operationalisera begreppet 

författarröst genom att enbart analysera pronomen- och passivkonstruktioner i 1:a och 3:e 

person, dels för att övriga uttryck av författarröst var få. Avgränsningar har även gjorts med 

tanke på lärarstudenternas ämnesval, vilket innebär att abstractens olika ämnestillhörighet 

samt eventuella institutionsspecifika instruktioner som studenten fått med sig inför och under 

skrivandet av examensarbetet inte undersökts, vilket skulle ha kunnat påverka utformningen 

av abstracten och skulle vara en möjlig utveckling av studien i fortsatt forskning inom 

området. I den här studien har jag istället valt att fokusera på skillnader som kan uppstå 

mellan de tre studentgrupperna beroende på studieinriktning.  

 Den analysmetod (Tang & John 1999) som jag har utgått ifrån har i sin studie 

identifierat olika uttryck av författarröst i universitetsstudenters uppsatser skrivna på 

engelska. Avsikten med min undersökning är istället att undersöka författarrösten i abstract 

skrivna på svenska, vilket medförde att analysmetoden fick modifieras med hänsyn till 

materialet i den här studien, eftersom abstractet inte till fullo speglar modertexten och inte 

heller rymmer ett lika stort bruk av personliga pronomen som en fulltext (Ask 2014). 

Dessutom fokuserade den här undersökningen på grad av positionering istället för grad av 

authorial presence eftersom jag anser att en tydligt uttryckt författarröst inte nödvändigtvis 

behöver innebära en relevant positionering.  

 En modifiering av en metodanalys innebär en risk för subjektiv påverkan, vilket 

kvalitativa undersökningar alltid innehåller ett visst mått av (Yin 2013). Genom nogsam 

operationalisering av viktiga begrepp har jag försökt minimera den personliga påverkan och 

öka möjligheten för replikering. 
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