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Denna studie handlar om hur studenter inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap 
(MKV) vid Stockholms universitet förhåller sig till en viss typ av genrekompetens. Syftet är 
att ta reda på följande: I vad mån tillägnar sig dessa studenter när de skriver sina B- och C-
uppsatser den typ av genrekompetens som de etablerade forskarna besitter – i det följande 
kallad forskarnormen – och i vad mån gör de inte detta? 

Undersökningsmaterialet utgörs av 16 B-uppsatser från ht 2000 och 14 C-uppsatser från vt 
2001 (alla som blev klara i tid under respektive termin). 

Tre delstudier har genomförts. Den första behandlar det yttre textmönstret, dvs. de olika 
delar eller avsnitt som förekommer i B- och C-uppsatserna samt längden på dessa avsnitt. Den 
andra gäller det inre textmönstret, dvs. de olika avsnittens utformning och (i viss mån) 
inbördes relationer. Den tredje avser en delmängd av materialet som helhet, närmare bestämt 
fem uppsatspar, som har närstuderats i olika avseenden. (En B- och C-uppsats som författats 
av exakt samma person eller personer bildar ett uppsatspar.) 

Följande slutsatser dras: Någon form av skrivutveckling äger uppenbarligen rum mellan B- 
och C-uppsats. Utvecklingen kan dock antas se något olika ut för skilda individer (beroende 
på deras bakgrund och liknande), för olika ämnen (beroende på ämnenas karaktär) och för 
olika språkliga företeelser (beroende på vilken del av genrekompetensen som avses osv.). 
Generellt sett tycks det dock vara så att det som har med uppsatsens yta att göra (t.ex. det yttre 
textmönstret) utvecklas tidigare och snabbare än det som har med uppsatsens djup att göra 
(t.ex. vissa aspekter av det inre textmönstret).Vissa sidor av genrekompetensen behärskas 
redan på B-nivå (t.ex. det yttre textmönstret) medan andra sidor ännu inte behärskas på C-nivå 
i någon högre grad (t.ex. vissa aspekter av det inre textmönstret). Adekvat undervisning i 
akademiskt skrivande kan sannolikt underlätta och påskynda studenternas utveckling i viss 
mån. Samtidigt går det inte att bortse från att studenternas möjligheter (och kanske också 
ambitioner) att tillägna sig och tillämpa forskarnormen är begränsade eftersom de befinner sig 
i en annan situation än forskarna och lärarna.  
 


