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Vetenskapligt skrivande - filosofi, psykologi och 

pedagogik 

Thomas Hansson. Blekinge tekniska högskola, Sektionen för management (MAM) 

Det här bidragets ”nyttovärde” består av en argumentation mot en ofta överdriven och 

obefogad tilltro till den vetenskapliga textens möjligheter. Man kan definiera en text 

som ett erbjudande om tolkning av sändarsens avsikt, situation och känslor. En skriftlig 

diskurs å andra sidan uppstår när utbyte av idéer och erfarenheter kommer till stånd 

mellan parterna. Textdiskurser innehåller instrumentella och sociala dimensioner som 

tillsammans överför parternas mål och avsikter. Vid ansökningar om forskningsanslag 

kommunicerar vi med vetenskapligt språk. Med dialogism som mål finns det 

förutsättningar för interaktivt utbyte av information, förslag och idéer mellan sökande 

och myndighter. Med andra förutsättningar skulle de senare kunna erbjuda 

informations- och idéstöd, diskustera ansökningstextens utformning, ange 

innehållskriterier, specificera omfattning, föreslå referenser m.m.  

Nyckelord: avsikt, budskap, skrivande, språk, texttyper, tolkning 

Vid en fungerande diskursiv process förhandlar parterna relationer, skapar öppenhet, 

synliggör delmålens betydelse i förhållande till övergripande mål, föreslår metoder för att nå 

övergripande mål och bistår med projektledning. Återkommande möten, rutiner för 

förhandling och fågelperspektiv på skrivande är andra förutsättningar för en effektiv procedur 

för att bevilja anslag till som i detta fall ett forskningsprojekt i högskolepedagogik. 

Förvisso ligger det på skribentens ansvar att formulera en inbjudande text. Det händer alltför 

ofta att gemene man ifrågasätter den vetenskapliga textens praktiska relevans. Den här texten 

består av en argumentation mot en överdriven tilltro till den vetenskapliga textens möjligheter. 

Men leder myndigheternas hantering av vetenskapliga ansökningstexter till  ”rätt” urval av 

beviljningar, antagningar och anställningar?  

Det vetenskapliga språket ska vara formfast, klart, koncentrerat, opersonligt, kritiskt, 

problemlösande, sakligt och forskningsrelaterat. Alla texter innehåller i och för sig ett 

erbjudande om informationsdelning. Jag beskriver här skrivandets villkor och specificerar vad 

som sker när akademiker skriver ansökningstexter. De(n) sökande måste kunna kombinera 
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myndigheternas yttre strukturkrav med akademiska texttolkningsideal läsbarhet, helhet och 

entydigt innehåll.  

För skriftlig och muntlig kommunikation gäller liknande villkor. Grundläggande för skriftliga 

kommunikationsakter är sökande efter samklang mellan sändarens avsikt och mottagarens 

tolkning av innehåll, förståelse, mening och effekt. Furberg (1982) formulerar några frågor 

kring detta förhållande. Vissa av dem är öppna och generella: Vad betyder det att skriva och 

vad innebär det att förstå det skrivna? Andra frågor är specifika. 

Vad innebär det att skriva en text, måste man alltid tolka en text för att förstå den, kan 

man ha dialog med en text, förstår mottagaren textens budskap på samma sätt som 

författaren avsett, kan man använda språkregler för att tolka en text, kan man göra en 

tydlig gränsdragning mellan meningen med och meningen hos det skrivna, förstår 

läsaren vad författaren vill ha sagt, kan man förstå en text utan att tolka den, innebär 

texttolkning att man letar textens poäng eller att läsaren relaterar texten till sig själv? (s. 

17) 

Uttrycket ”meningen med” en text består av sändarens övergripande avsikt och uttrycket 

”meningen hos” torde motsvara det varierande innehållet i läsarnas individuella tolkningar. 

Ett viktigt led i förberedelserna för en forskningsansökan är att den sökande, i det här fallet 

utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv på högskolepedagogik, analyserar format, dimensioner 

och konsekvenser av myndigheternas föreskrifter och ”sökmallar”. De demokratiska 

samhällsföreträdarnas (skrift)språkliga makt och auktoritet (Bakhtin 1981) kräver 

uppmärksamhet och anpassning från den sökande medborgarens sida.  

Det talade yttrandet och skrivna ordet kräver att vi erkänner dess existens, att vi tar det 

till oss och gör det till vårt; men också att yttranden och ord fängslar oss oberoende av 

hur vi tolkar någon slags kraft som övertalar oss om något; vi möter yttrandena och 

orden med den innebörd som fanns där från början. (s. 342) 

Expertgruppernas utlysnings- och inbjudningstexter, kriterier och instruktioner varierar. 

Ansökningsskrivandets- och beviljningsverksamhetens prognosticeringsproblematik är 

svårhanterlig. Myndigheternas sakkunniga beviljar bidrag utifrån en prognos över forskarnas 

tidigare verksamhet och fortsatta framgång. De utgår från språkets formuleringar och det 

tolkade innehållet i de sökandes plikttroget övertygande och retoriskt övertalande texter. 

Experterna gör efter sin uttolkning av ”meningen hos” texterna en prognos över sannolikheten 
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att en eventuell investering ska betala sig i form av en budgetmässigt korrekt, en språkligt 

klanderfri och vetenskapligt relevant rapport, förhoppningsvis i omvänd ordning. Utöver 

myndigheternas tillämpning av generella riktlinjer om professors- och/eller docentkompetens, 

prioritering av ansökningar från forskargrupper/nätverk och politiskt angelägna insatsområden 

(genus, innovation, hållbarhet) ingår exempelvis uppgifter om tidigare relevant forskning i 

instruktionerna. Rutinerna för granskning och beviljande medför en risk för godtycke i 

bedömningen av mätbara tidigare och framtida resultat. 

Skrivprocess och textproduktion  

Det är svårt att skilja social konstruktion av kunskap, uppfattningar, handlingar och attityder från 

minnen och reflektioner över tidigare intryck och upplevelser. Det ligger en värdefull resurs i vår 

förmåga att genom kommunikation och sociala konstruktioner beskriva, tolka och förstå varandras 

beskrivningar, tolkningar, förståelse och avsikt.  Det ligger en lika värdefull resurs förborgad i det 

faktum att enskilda individer i sitt eget huvud och parallellt/samtidigt med yttre kommunikationer kan 

reflektera över tidigare sociala kunskapskonstruktioner. 

Kommunikativa handlingar innehåller en social-kollektiv och en psykologisk-individuell dimension. 

Vygotsky (1981, s. 163) menar att sådana, för individen parallella men åtskilda ”tankespår” korsar och 

påverkar varandra. Vygotsky (ibid.) menar att tankespåren möjliggör mellanmänskliga intermentala 

tankeprocesser vid öppen kommunikation. Tankespåren möjliggör därutöver inre mentala processer 

för problemlösning, beslutsfattande, reflektion och lärande. Under Vygotskys verksamhetsteoretiska 

praraply beskriver Rommetveit (1979) de kollektiva intermentala processernas natur som (egen övers.) 

... åtminstone under vissa förhållanden och i enskilda fall kan framstå som en tillfällig och 

gemensam social verklighet. Individen kan försöka omforma sin privata syn på situationen till 

en social verklighet helt enkel genom att beskriva och berätta om situationen.  När motparten 

accepterar erbjudandet att engagera sig i en dialog lämnar han tidigare reservationer - som ett 

resultat av att ”tystnaden blir uttalad”. Fortsättningsvis är parterna motiverade att dela en 

gemensam social värld som de gemensamt modifierar med kommunikativa handlingar. (s. 7) 

Under skenet av Vygotskys verksamhetsteoretiska lampa beskriver även Lotman (1988) parallella och 

samtidiga tankespår för kommunikativ texter; först aktörernas sociala, dvs. interrmentala och sedan 

individens psykologiska dvs. intramentala processer. 

Textens funktion är att producera och synliggöra nya betydelser. Med ett sådant perspektiv 

upphör texten att vara ett passivt redskap för att överföra information mellan sändare och 

mottagare. I vissa fall kan mottagare konstruera ny betydelse på grund av ”fel” under den  

sociala kommunikationsprocessen. I andra fall är skillnaden mellan avsedd och uppfattat 

innehåll-betydelse-avsikt essensen av vad vi menar med att texten är ett ”redskap för tänkande”. 
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I det första fallet rör det sig om ett systemfel och i det andra fallet rör det sig om en gemensam 

norm. (s. 36-37) 

Sociala och psykologiska kommunikationsprocesser fungerar som komplementära resurser, den ena 

som kollektiv tillgång i tolkningsutrymmet mellan kommunicerande människor och den andra som 

tillgång i individens interna tolkningssfär. 

Andra teorier kopplade till skrivande liksom administrativa rutiner för anslagsansökan, 

anställning och kunskapsspridning innehåller språkliga (Burke 1969), filosofiska (Furberg 

1982), praktiska (Wolcott 1990) och pedagogiska (Uljens 2012) dimensioner. Varje utlysning 

av forskningsmedel innebär ett erbjudande om textproduktion. Utlysningarnas rubriksättning 

visar att myndigheternas erbjudanden är omfattande och generella. Därför består en betydande 

del av aktörernas skrivuppgift i att knyta den sökandes kunskapsmassa till en minimalistisk, 

avgränsad och specifik ansökningstext. 

Wolcott (1990) redogör för författarens skrivprocessuella (Flower & Hayes 1981) 

vedermödor och relaterar individuella villkor för vetenskaplig textproduktion till författarens 

personlighet. Textproduktionsprocessen består av kronologiskt ordnade faser för 

idéproduktion, formulering, redigering och publicering. Förklaringar kopplade till faserna 

omfattar att komma igång (genom att läsa om skrivande), fortsätta skriva (när, hur, var), 

fokusera (sortera och kategorisera data), sammanfatta (detaljer, feedback, kritiska vänner). 

Sedan följer publiceringsnormer för rubrik, författarpresentation, abstract, nyckelord, förord, 

introduktion, innehållsförteckning, fotnot, slutnot, litteraturförteckning, appendix och index. 

Så beskriver Wolcott (ibid.) sambandet mellan skrivprocessen och resultat av densamma. 

Så några ord om den textinterna organisationsprincipens betydelse för ansökningstextens 

utseende. Furbergs (1982) analytiska struktur (intratextuella logik) är frihetligt filosofisk med 

en djupgående teoribildning kring begrepp kopplade till läsarens konsumtionsprocess, 

exempelvis tid, referens, avsikt, mening och betydelse. Textproduktionspragmatik och en 

därtill relaterad tolkningsproblematik uppstår kring skriftliga diskurser (Wells 2007). 

Förslaget omfattar en enkel struktur för presentation, problemformulering och lösningsförslag, 

dvs. en lika enkel parallell struktur för muntlig interaktion mellan lärare och elev bestående av 

fråga, svar och utvärdering.  

Teori 
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Jag undviker psykologiska teorier (Perkins et al., 1994) innehållande abstrakta begrepp och 

teoretiska modeller bestående av exempelvis strategiskt tänkande och planering; förklaringar 

och strävan att förstå; intellektuell nyfikenhet; vidgad horisont, äventyrslystnad, risktagning; 

meta-kognition; intellektuell försiktighet; orsaksförklaring, rationalitet och utvärdering. 

Däremot använder jag myndigheternas struktureringsprincip, rubriksättning och innehåll. Som 

alternativ till traditionella rubriker för populärvetenskaplig ämnesområdesöversikt, problem, 

syfte och mål osv. föreslår Burke (1969, s. 15) några grundläggande – och i pedagogiska 

sammanhang ofta kopierade – nyckelbegrepp med frågeorden Vad? Var? Vem? Hur? och 

Varför? Den underliggande logiken i förslaget är att det föreligger isomorfism, dvs. 

parallellism, kongruens eller spegling, mellan spåkets grammatiska logik och människans 

socio-kulturellt betingade verklighetsuppfattning. Isomorfismen mellan ordklasser och 

satsdelar i förhållande till hur vi lär genom att koppla pragmatisk språkanvändning till 

språkets ”grammatiska logik” ser ut så här: Act (= predikat; verb; adv); Scene (= dem pron, 

adj, adv, obj); Agent (= subjekt; pers pron); Agency (= obj); Purpose (tempus; futurum). 

ASAAP-orden illustrerar samtidigt enkla skrivråd. Rubrikerna i myndigheternas formulär 

borde, i enlighet med Burke’s modell, omfatta en uppmaning om att den sökande beskriver 

planerade och genomförda handlingar utifrån motiv, mentala och fysiska skeenden, illustrerar 

den situation, kontext, miljö som utgör bakgrunden till enskilda handlingar, utreder den aktör 

som utför handlingen, genomlyser aktörens mentala och fysiska verktyg, redskap och 

instrument, slutligen förklarar aktörens avsikt. Kort sagt, myndigheterna borde kräva svar på 

frågor om vad som händer, när och var händelserna inträffar, vem/vilka som utför 

handlingarna, hur någon utför handlingarna och med vilken avsikt.  

Syfte 

Det är viktigt att skilja mellan monologiska och dialogiska erbjudanden. En text innebär ett 

erbjudande om tolkning av sändarsens avsikt, situation och känslor. En skriftlig eller muntlig 

diskurs (Foucault 1993) å andra sidan uppstår genom utbyte av idéer och erfarenheter mellan 

parterna, i det här fallet anslagssökande och myndigheter. Sådana diskurser har instrumentella 

och sociala dimensioner som tillsammans synliggör parternas mål och avsikter. Med skriftlig 

diskurs som mål finns det förutsättningar för interaktivt utbyte av information, förslag och 

idéer. Myndigheterna skulle mycket väl kunna ändra ansökningsförfarandet genom att erbjuda 

informations- och idéstöd, diskustera ansökningstextens utformning, ange innehållskriterier, 

specificera omfattning, föreslå referenser m.m. Vid en fungerande diskursiv process 
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förhandlar parterna relationer, skapar öppenhet, synliggör delmålens betydelse i förhållande 

till övergripande mål, föreslår metoder för övergripande mål och bistår med projektledning. 

En sådan diskursiv praktik möjliggör bra beslutsfattande. Återkommande möten, rutiner för 

förhandling och fågelperspektiv på skrivande är andra förutsättningar för en rättvis fördelning 

av anslag till som i detta fall ett forskningsprojekt i högskolepedagogik. 

Utifrån Foucaults (1993) diskursdefinition, Furbergs (1982) tolkningsfilosofi, Wolcotts 

(1990) förståelsehorisont och ett ango-saxiskt paradigm (IMRAD) för innehållsstrukturering 

är syftet att jämföra några högskolepedagogiska ansökningstexter. Uljens (2012) skrivråd för 

antagning till forskarskolor, Burkes (1969) nyckelbegrepp och myndigheternas formrubriker 

ingår i jämförelsen.  

Metod  

I en populärvetenskaplig text beskriver Uljens (2012) hur studenter ska skriva för att bli 

antagna till en forskarskola. Råden gäller även lärosätenas och myndigheternas utformning av 

instruktioner i de formulär som sökande fyller i. En god forskningsplan innehåller enligt 

Uljens (ibid.) ”tema, bakgrund till problemet , tidigare forskning, precisa forskningsfrågor, 

insamling av material, analys av material, tidsplan för arbetet, etiska överväganden och 

kostnader”. 

Riksbankens jubileumsfond, Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), 

KK-stiftelsen, Wallenbergstiftelsen och Vetenskapsrådet (VR) bifogar anvisningar över hur 

ansökningar ska se ut. Administrativa data får ofta särskilt utrymme bland sammanfattning, 

budget samt bilagor, personlig CV och publikationslista, forskningsresurser samt 

underskrifter. Projektbeskrivningen upptar det största utrymmet i ansökan och texten ska 

omfatta en populärvetenskaplig beskrivning. De(n) sökande ska redogöra för historik och 

delvis nya övergripande och specifika mål; en områdesöversikt med sammandrag av egen och 

andras forskning, nyckelreferenser inom området, genomförande och analys, dvs. teori, 

metod, tidplan och medverkandes roll, projektets betydelse för forskningen inom området, 

samt egna studier och resultat inom området.  

Filosofiska (Furberg), skrivprocessuella (Wolcott) och paradigmatiska (Burke) modeller för 

analys av ansökningsskrivande är användbara om man utgår från att syfte, skrivprocess och 

texter innehåller en handlingsinriktad dimension, att bli antagen till forskarskola, få fast tjänst 

eller finna finansiär till en forskningsansökan. Det är – särskilt för kvaliteten i myndighetens 
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underlag för beviljande – viktigt att formulärets rubriker möjliggör en korrekt prognos över 

de(n) sökandes framtida forskning. Ett alternativ för att nå ett sådant mål omfattar text som 

beskriver de(n) sökandes tidigare, nuvarande och framtida forskning.  

Empiri 

Populärvetenskaplig beskrivning 

Enligt myndigheterna ska innehållets första del bestå av en ”populärvetenskaplig beskrivning” 

och enligt Uljens (2012) utgör beskrivningen av problematiken kring kunskapsområdet 

textens ”tema”. Under rubriken ska man vidare ange huvudsyftet (varför-Purpose) och 

precisera det problem (vad-Agency) man avser att undersöka. Till Uljens (ibid.) råd hör att 

skriva en rubrik, dvs. en preliminär titel för arbetet. Formuleringsarbetet hjälper författare 

klargöra vad de vill undersöka. Samtidigt är den slutgiltiga rubriken liksom syftet bland de 

sista man finslipar före en eventuell publicering. En populärvetenskaplig beskrivning av 

lärarens undervisningspraktik kan se ut så här. 

Vi vill undersöka, förbättra och analysera praktiken på lärosäten som organiserar, 

undervisar och examinerar egna lärare i högskolepedagogik. En komplikation i 

sammanhanget är att kursdeltagarnas handlingspraktik varierar. Skillnaderna mellan 

ämnestraditioner och kulturer gör att lärosätet måste utforma högskolepedagogiska 

kurser som ”passar” en heterogen målgrupp, dvs. lärare med olika ämnesteoretiska 

profiler. Behovet av högskolepedagogisk utveckling är uppenbart. Frågan är hur 

lärosätet ska utforma verksamheten (Hansson 2012) för att kvalitetssäkra 

undervisningen. Innehåller styrdokumenten utvärderingsbara mål, finns det kriterier för 

varje betygsnivå, finns det mål för lärande, omfattar målen pedagogiska teorier, utgår 

kurserna från praktiken, och i vilken utsträckning kopplar kursdeltagarna 

undervisningspraktiken till kursens kunskapsmål och arbetsmetod? 

Burkes (1969) ASAAP-klassificering är relevant i sammanhanget då särskilt svar på frågorna 

vad (Agency) och varför (Purpose) ingår i textinnehållet. Ingen av de citerade texterna 

fokuserar på individ (Agent) eller miljö (Scene) utifrån handling, instrument eller avsikt. 

Däremot förstår man att det finns en ”organisk koppling” mellan subjektet och instrumentet 

och att den miljö där den medierande handlingen sker påverkar utförande och resultat av 

densamma.  

Områdesöversikt 
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Nästa rubrik i ansökan omfattar innehåll som myndigheterna benämner ”områdesöversikt med 

sammandrag av egen och andras forskning samt nyckelreferenser inom området”. Uljens 

(2012) klassificerar det efterfrågade textinnehållet som ”bakgrund till problemet och tidigare 

forskning”, men även ”projektets betydelse för forskningen inom området”. Uljens (ibid.) 

föreslår vidare en ”allmän bakgrundsformulering” (Scen) där den sökande motiverar varför 

forskning på området är intressant. Den sökande ska kunna besvara frågor om forsknings- och 

samhällsrelevans samt beskriva ett personligt intresse för högskolepedagogik. Med rubriken 

”egna studier inom området” efterfrågar myndigheterna den sökandes (Agent) CV. Relevanta 

frågor att besvara i en ansökningstext omfattar: vad (Agency) kan man använda kunskapen 

till, varför (Purpose) ska man utveckla insikter och kunnande i ämnet, vem (Agent) har nytta 

av resultaten, vilken typ av nytta bidrar högskolepedagogisk forskning med? Självfallet måste 

den sökande läsa in sig på temat för att kunna skriva en forskningsplan. Vetenskapligt arbete 

ska bygga på tidigare forskning genom att bidra med något nytt, exemeplvis anlägga ett nytt 

perspektiv på ett känt problem. Sakkunniga förstår att den sökande har ett eget intresse av att 

studera frågan. Även om den sökande knappast delger andra sina personliga motiv bör hon 

klargöra ämnesvalets och metodens bakgrund och följder. Så här ser det ut när man skriver en 

problematiserande områdesöversikt. 

Deltagare i högskolepedagogiska kurser upplever ett ”gap” mellan de teoretiska moment 

som ingår i utbildningen och den praktiska verklighet de möter inom ramen för sin 

yrkesutövning. Ett annat problem är det negativa förhållandet mellan studenternas 

kunskap (”nollpresterare”) och dålig genomströmning i kurser och program. Problemen 

bidrar till en växande diskussion där flera lärosäten har inrättat behörighetsgivande 

kurser. Kvaliteten på de högskolepedagogiska kurserna, dvs. deras faktiska inverkan på 

lärares undervisning, är föremål för interna diskussioner.  

Syftet (Purpose) och verksamhetsområdet (begränsad Scene) står således i fokus även om 

Burkes (ibid.) frågeord söker mer än ett svar i en komplett ansökningstext. Så till Uljens 

(ibid.) formulering av innehåll som gäller ”tidigare forskning och bakgrund till problemet.” 

Det skall/måste/bör exempelvis finnas flera referenser till ”tidigare forskning” i en text som 

beskriver den beforskade kontexten ur ett övergripande nationellt perspektiv (stor Scene). 

Grunden för högskolepedagogiska kurser vid svenska lärosäten är en skrivning där 

utredarna i Lärarundersökningen (Högskoleverket 2003) argumenterar för 

kompetenshöjande åtgärder, interna kurser, behörighetskrav och skickliga 
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lektorer/adjunkter (SFS 1993:100). Högskolepedagogikens karaktär framgår av en 

olycklig tudelning där man hävdar att lärare måste ha utbildningen men även att de kan 

avstå från att delta i kurserna. 

 

Utöver vetenskaplig kompetens och pedagogisk skicklighet ska läraren ha 

”genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat 

motsvarande kunskaper”. Behörighetskravet högskolepedagogisk kompetens ska 

emellertid anses uppfyllt i det fall ”anställningens innehåll föranleder det eller om 

det annars finns särskilda skäl”. (s. 8) 

Tidigare forskning visar att den refererade litteraturen täcker flera av Bärmarks (1984, s. 

16) punkter över Forskning om forskning och undervisning, särskilt med hänsyn till 

samhällets behov och resurser samt högskolepedagogikens korta utvecklingshistoria. En 

iögonenfallande brist avser ”Forskningens produktivitet, effektivitet, ekonomi, 

forskning, och utveckling.”  

Gränsen mellan innehållet i en ”internationell ämnesområdesöversikt”, ”tidigare 

forskning” och ”ämnesövergripande introduktion” är svår att upprätthålla. Den sökande 

ska kunna visa att fältet är beforskat, men även peka på brister, glapp och luckor i 

kunskapsbildningen.  

Högskolepedagogik är ett komplext kunskaps-, verksamhets-, studie- och 

utvecklingsområde. Bakom benämningen döljer sig specifik ämnesteori, lokalt 

utvecklad pedagogisk praktik och en generell pedagogisk teoribildning. I verkligheten 

dominerar den senare, och då i form av anglo-saxisk teoribildning, oftast utvecklings- 

och kognitionspsykologi (Kolb 1984) med nyckelreferenser som Elmgren och 

Henriksson (2010), Pettersen (2008) samt Ramsden (1992). En rapport från ett lokalt 

högskolenätverk (Lärarlärdom, 2010) vittnar om ett liknande förhållande. Hansén och 

Forsman (2011) bidrar med ett värdefullt komplement till nämnda referenser. 

Författarna preciserar specifika ämnesteorier (språk), pedagogisk praktik 

(undervisningsteknologi) och generell teoribildning (allmän verksamhetsteori). Tidigare 

didaktisk forskning omfattar referenser som Uljens (1997; 1998); Kansanen (1997); 

Klafki (1997) och Kroksmark 1997).  
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För ovanstående textinnehåll gäller avslutade handlingar i förfluten tid (Purpose). Historisk 

analys, bakgrund, introduktion – det finns många namn på beskrivningar av relevanta och 

angelägna kontexter (Scene). Purpose och Scene beskriver de utforskade situationernas, 

händelsernas, förloppens miljöer utifrån ett målinriktat perspektiv; dvs. klassisk betingning 

eller Management by Objectives, dvs. vi vill göra detta i den beskrivna miljön. 

I ett annat exempel på en områdesöversikt avgränsar den sökande ett forskningsproblem. 

Syftet är teoriutveckling kring vuxnas lärande, men knappast i form av utvecklings- och 

kognitionspsykologi för arbetsplatsförlagd fortbildning utan mera i form av förståelse för en 

problematik kopplad till ämnesområdesdidaktik, planering, undervisning och utvärdering av 

en egen praktik, dvs. naturvetenskapernas didaktik (mkt liten Scene).  

Bruhn (1954) talar om didaktik som ”undervisningslära” men anger också att didaktik är 

ett eget forskningsområde. Didaktik handlar om lärarens undervisning eller förmåga att 

anpassa (vad-)innehåll och (hur-)metod till omgivningens krav och resurser samt 

deltagarnas behov och förmåga. Men framför allt är det viktigt att studera sambandet 

mellan innehåll och form. För naturvetenskapernas ämnesområdesdidaktik gäller enligt 

Löfdahl (1987) följande. 

Fysikdidaktikens strävan blir därmed att härleda logiska grunder, relationer, för 

undervisningen. Utgående från ett specifikt val av värden och kunskapssyn ska 

forskningen härleda hur innehåll och form ska kunna växelverka för en rationell 

fysikundervisning. ’Rationell’ betyder här logiskt koherent och samstämd med 

valet av värden och kunskapssyn. (s. 13) 

För att utforska relevant problematik (Agency), giltigt syfte (Purpose) och fruktbara 

forskningsfrågor (Act) inom ett högskolepedagogiskt verksamhets- och kunskapsfält måste 

den sökande visa hur studiens teoretiska och empiriska delar samverkar och därmed bidrar till 

en god forskningsprocess med värdefulla resultat.  

Slutligen myndigheternas användning av begreppet Significance, här som en del i ansökans 

syfte (Purpose) eller forskningens betydelse för högskolepedagogikens kunskapsutveckling. 

En rimlig målsättning för ett FoU-projekt är att studera hur ämnes(områdes)didaktik 

fungerar, dvs. effekten av en viss undervisningsinsats bland kollegor som representerar 

olika ämneskulturer. Trots förekomsten av ibland detaljerade läroplaner har de 

högskolepedagogiska kursernas lärare och deltagare fria händer att förverkliga 
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fristående kurser eller program. För att studera hur en viss ämnes(omådes)didaktik 

växer fram kan man undersöka hur en grupp högskolepedagoger planerar, genomför och 

utvärderar kursinnehåll, undervisning, bedömning och handledning.  

Under rubriken ”Tidigare forskning” aktualiserar den sökande mer eller mindre medvetet ett 

speciellt innehåll utifrån en resurs (inneboende grammatisk struktureringsprincip) hos alla 

jordens språk, den att signalera tid. Kollektiva minnen, personliga arkiv och t.o.m. subjektiva 

inbillningar utgår från vårt behov av att anlägga ett tidsperspektiv, i ansökningstexten under 

rubriken Purpose (= perfekt) dvs. avslutad handling i förfluten tid. Ett liknande förhållande 

gäller för den projicerade forskningens förväntade framtida (= futurum) betydelse. 

Problem, syfte och mål 

Myndigheternas syftesbeskrivning (Purpose) visar en traditionellt svårhanterlig textdel – den 

att värdefulla balansera mål mot tillgängliga resurser. Här sållar den beviljande myndighetens 

sakkunniga agnarna från vetet. I den här ansökningstexten består lärosätenas problem i att 

poäng- och behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser fyller lärosätets behov mer än att 

de motsvarar myndigheternas krav på undervisningskvalitet och utbildningseffektivitet.  

En allmänt hållen bakgrundsbeskrivning ska leda till ett antal fokuserade forskningsfrågor. 

Den sökande bör formulera forskningsproblemet så att textens grammatiska form besvarar 

frågor eller uppställer hypoteser över vad man kan förvänta sig utifrån tidigare forskning. Det 

myndigheterna kallar ”övergripande och specifika mål” presenterar Uljens (2012) som 

”precisa frågor”. I båda fallen rör det sig om en syftesbeskrivning (i förhållande till ett 

relevant problem) då likheten mellan rubrikerna motiv, avsikt, syfte och mål är ”akademisk” 

men ändå av sådan art att man kan argumentera för att motiv beskriver en individuell (Agent) 

sfär och mål en mer holistisk (Purpose) och situationsbunden (Scene) sfär. Så här kan 

begreppen se ut för ansökningar relaterade till högskolepedagogik, lärande, motivation, 

minne, avsikt etc. 

Syftet med det föreslagna forskningsprojektet är att studera hur högskolepedagogiska 

kurser kan bidra till en utvecklad pedagogisk och kunskapsmässig praxis samt att 

studera vilka kritiska aspekter som är centrala i denna förändringsprocess. Till de 

relevanta forskningsfrågorna hör att (a) studera vilken ämneskunskap lärare utvecklar 

inom ramen för högskolepedagogiska kurser; (b) vilka är de nödvändiga 
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situationsfaktorerna som medverkar till specifikt lärande; (c) hur synliggör man denna 

praxiskunskap i lärares undervisning? 

Frågorna hopar sig; vid vilket stadium i ett undervisningsförlopp och med vilka metoder 

introducerar läraren ett specifikt kunskapsinnehåll, håller Friesens (2011) åsikt om 

föreläsningens ställning som överlägsen metod för kunskapsförmedling (”preferred 

transmedial form”) i en värld av sociala medier och IT? En lista över alternativen med en 

progression från individuell (Agent) till kollektiv (Scene) resurs ser ut så här. Självklart måste 

kursanordnaren komplettera sitt erbjudande med ämnes(områdes)didaktiskt innehåll. All 

pedagogisk verksamhet omfattar mediering via språk, bilder, läromedel eller smart phones. 

Den sökandes samling av metoder dignar under ett tungt instrumentalistiskt ok (Agency). 

Opponentskap: social träning i att förhålla sig till andras skrivande; Självstudier: ansvar 

för lärande; Textproduktion: disciplinering/externalisering av studentens tänkande i 

slutet av arbetet; Handledning: som stöd för strukturerat och reflekterat lärande; 

Grupparbete/redovisning: för att dela erfarenheter och ta ansvar för studier och lärande; 

Seminarier: övning i kritiskt tänkande (kring supplerande kurslitteratur); Föreläsning: 

introducera nya studie-, lärande- och kunskapsområden. 

Låt oss uttrycka en normativ målsättning för studier och utveckling av högskolepedagogisk 

verksamhet i form av ett kompletterande alternativ: att förstå hur andra tänker kring 

högskolepedagogik, dvs. undersöka lärarens didaktiska relation till hur studenten uppfattar 

förutbestämda och framväxande studie-, lärande- och kunskapsobjekt. 

Det övergripande syftet med att skriva en ansökan är instrumentellt (Agency) motiverat, det 

gäller att bli antagen, få anställning eller erhålla pengar. Sidoordnade syften är att skriva en 

bra text, att sprida kunskap kring ett angeläget tema, att skapa en kreativ process med 

medsökande, stärka självkänslan och nå akademisk status. Med målriktade och 

framåtsyftande handlingar (Purpose) avser vi en strävan att nå en målbild som framgår ur 

individens behov, motiv och mål.   

Metod (för att samla data) 

Textinnehåll som myndigheterna benämner ”beskrivning av uppläggningen, dvs. teori, metod, 

tidplan och medverkandes roll” kallar Uljens (2012) ”insamling av material”,” population”, 

”analys av material” och ”tidsplan för arbetet”. Här formulerar sökande en text kring vilken 

typ av data de avser att samla in för att besvara forskningsfrågorna. Härur måste framgå den 
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sökandes argumentation för avgränsningar, en validitetsdiskussion och ett resonemang kring 

olika typer av empiri. Det är viktigt att myndigheten kan skapa sig en bild över urval, metod 

och materialinsamling (enkät, observation, intervju, dokumentstudier). Först en övergripande 

text om metod (Agency) inom ett högskolepedagogiskt fält (Scene). 

Ett sätt att utveckla högskolepedagogisk verksamhet är att bilda ett nätverk bestående av 

utbildningsanordnare med komplementära kompetenser. Med hjälp av förändring-

intervention kan man undersöka gamla samt omforma och utvärdera effekten av nya 

ämnesområdesdidaktiska ”undervisningsmanus”. Man kan ange regler, normer och 

rättesnören för hur man optimerar kursernas utformning så att deltagarna förbättrar sin 

förmåga att undervisa i respektive ämnen/ämnesområden. 

Sedan en beskrivande text kring ett handlingsinriktat (Act) tema över hur man gör. 

Projektets inledande faser omfattar insamling av information rörande dokumentation, 

organisation, riktlinjer, resurstilldelning och personal. Vi studerar om, i vilken 

utsträckning och hur dagens högskolepedagogiska kursverksamhet knyter praktik till 

teori, aktiverar studenternas röster samt relaterar till utbildningsvetenskaplig forskning. 

Vi bearbetar den insamlade empirin och korrelerar den med intervjuer vid 

högskolepedagogiska resurscentra, med lärare som genomgått den högskolepedagogiska 

undervisningen och med lärare utan erfarenhet av densamma. Genom att analysera det 

insamlade materialet kan vi jämföra principerna för genomförandet med aktuella studier 

och liknande forskning. Vi kartlägger kursernas utvecklingspotential, ger förslag på 

åtgärder för att anpassa kunskapsinnehållet till arbetsmetoderna och studera lärarnas 

förståelse av kopplingen mellan kunskapsinnehåll och undervisningsmetod. 

Exemplen visar att aktörer (Agent) och handlingar (Act), undersökningens situerade kontext 

(Scene) och metodens inbyggda instrumentalism (Agency) för att samla data bildar en enhet 

som ligger i linje med undersökningens projicerade syfte (Purpose). 

Metod (för att analysera data) 

Forskare bör i sina planer ange analysmetoden för det insamlade materialet. Hur ska man gå 

till väga för att få svar på forskningsfrågorna, analysera den insamlade empirin för att få svar 

på frågeställningarna, tolka observationer, intervjuer och dokument? Så här kan en sådan 

ansökningstext se ut. 
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Ex post facto-forskning är en vanlig metod inom utbildningsforskning (Cohen, Manion 

& Morrison, 2011, s. 303-311). Metoden passar särskilt väl då flera variabler påverkar 

utfallet och då man vill utföra effektstudier (av utveckling, växt, förändring). I det 

beskrivna fallet avser forskningen respektive lärosätes planeringsrutiner, 

undervisningsmodeller och (kurs)utvärderingar. Forskarna tar fasta på metodens 

förmåga att utifrån en ofta småskalig förändringsambition i etablerade praktiker 

möjliggöra vetenskapliga studier av orsakerna till och resultatet av en viss intervention.  

När det gäller context of justification och den valda metoden för att analysera data (Act) 

framträder aktörens (Agent) kompetens och metodens inbyggda instrumentalism (Agency) i 

texttolkningsfasen (Scene) som viktiga för att nå undersökningens syfte (Purpose). 

Skrivande, skrivråd och skrivregler 

Språkets betydelse för en ansökans mottagande, tolkning och bedömning framgår av den 

sökandes (Agent) ämneskompetens, personlighet osv., men även av situationen (Scene) 

lärosätets status, ämnets aktualitet m.m.. Framför allt beror mottagandet, tror jag, av hur den 

sökande hanterar ansökningsprocedurens inbyggda instrumentalism (Agency) där först 

skrivprocessen (Act) och sedan texten-instrumentet utgör underlag och kriterium för beslut 

om kvaliteten i projektplaneringen, forskningsaspekterna och rapportskrivandet. Mycket beror 

alltså på hur den sökande formulerar och presenterar idéerna i texten. Jag följer själv två 

textproduktionsregler, både som författare till egna och som redaktör av andras avhandlings-, 

uppsats-, rapport-, kapitel-, artikel- och antologitexter. Mina insikter har vuxit fram ur 20-års 

erfarenhet av att läsa gymnasietexter, logiska överväganden och läsarrespons på texterna. Att 

redigera text är ett tröttsamt arbete men jag blir motiverad av att upptäcka och korrigera två 

kanslisvenska ”språkfel” som dyker upp i vetenskaplig text; (a) passiva och aktiva sats- och 

meningsformer, (b) positiva och negerande uttryck.  

Vid passiva meningskonstruktioner undanhåller författaren information, dvs. den som gör 

någonting, agerar i situationen, riktar en handling mot någonting lurar mottagaren. Så här 

uttrycker sig regelmässigt och särskilt manliga journalister i media: ”Två poliser 

mishandlades i går kväll”. Som läsare tänker man OK, två poliser råkade illa ut, men så 

undrar man vem (Agent) utförde (Act) brottet – en högst väsentlig fråga i sammanhanget. En 

entydig och informativ rubrik skulle i stället se ut så här: ”Berusade ynglingar misshandlade 

två poliser i går kväll”. Förklaringen till journalisternas val av passiv form är att om de 

identifierade brottslingarna skulle ett fåtal läsa artikeln.  
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Vid nästa feltyp gäller ”non-informativeness of negations” (Pfeifer & Kleiter, 2010 s. 169), 

dvs. författaren döljer sin okunskap om ett förhållande genom att beskriva, nämna, uttala sig 

om hur någonting inte/ingen/ingenting/aldrig fungerar, förhåller sig eller ser ut.Vid uttrycket: 

”det regnar inte idag” undrar mottagaren om det snöar, blåser, åskar eller haglar. Författaren 

undviker att uttala sig om ett fenomen på grund av bristande kunskap och på grund av 

missuppfattning om språkets funktion. Författaren visar sin ovana som kommunikatör och 

okunskap i sakfrågan. Författaren vet att det finns ett svar men undviker att erkänna, söka, 

hitta och erbjuda det. Därför beskriver retoriskt förslagna författare hur någonting inte 

förhåller sig. Vid uttryck som: ”Lars Snickare dödade inte Gustav III, Per Murare dödade inte 

Gustav III, von Fersen dödade inte Gustav III, Danske Hansen dödade inte Gustav III,” osv. 

gäller att alla då levande människor utom en är oskyldiga. Helt enkelt: ”Ankarström dödade 

Gustav III”. Som komplement till detta språkliga ekonomiseringsförhållande menar Burke 

(1966, s. 9) att negerande uttryck är en språklig konvention och att det är mot människans 

natur att använda negerade satser då verkligheten består av enbart positiva existenser. ”Tänk 

inte på en vit isbjörn!” 

Sammanfattning 

Rutinerade skribenter vet hur man framställer komplexa samband och egenskaper i en text. 

Medvetet anslagsskrivande möjliggör en entydig och innehållsrik sammanfattning, utan att de 

teoretiskt relevanta social-kollektiva och psykologisk-individuella kommunikationerna samspelar 

med myndighetens instruktioner. Den här texten är entydig eftersom den innehåller aktiva påståenden. 

Vi granskar kritiskt och belyser högskolepedagogisk verksamhet i Sverige genom att 

kartlägga styrdokument, kursplaner, studiehandledningar, PM, litteraturlistor och 

scheman vid landets lärosäten. Samtidigt studerar vi undervisningens genomförande och 

fokuserar på hur lärare upplever sin undervisning i förhållande till den kunskap 

högskolepedagogiska kurser ger. Vi använder flera metoder, i enlighet med kritisk 

samhällsvetenskaplig teori, för att utifrån styrdokument, observationer  och intervjuer 

studera planering, genomförande och utvärdering av verksamheten på respektive 

lärosäte. Man har sedan Bolognaprocessens första delklaration 1999 uppmärksammat 

"Teaching and Learning in Higher Education". Men det är ett oskrivet kort hur den 

verksamhet ser ut som man bedriver vid runt om i landet. Kursverksamheten uppfattas 

olika beroende på vilken disciplin eller vilket ämne läraren tillhör. Frågan om kursernas 

utformning och innehåll tar sin utgångspunkt i lärares behov och undervisningspraktik. 

Med hjälp av det föreslagna projektet kan vi söka ny kunskap, utveckla verksamheten 

och nå kvalitativt högre nivåer ifråga om lärandeutfall. 

 

Den här studien visar att skrivande och texttolkning är närstående och individuellt 

utvecklande processer. Svaren på Furbergs (1982) inledande frågor kring tolkning av och 
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betydelse hos textdiskurser visar att man kan förstå skrivande som en förlängning av 

författarens avsikt (Purpose) eller ett svar på frågan Varför. Den sökande måste i ansökningar 

till forskarskola, anställning och forskningsmedel tolka vad myndigheternas rubriker och 

instruktioner betyder. Men den sökande måste också översätta textinnehållet till en framtida 

projicerad praktik. Det är viktigt att den sökande studerar/tolkar ansökningstexternas ofta 

bristfälliga instruktioner, sedan söker/tolkar medel. Den sökande måste upprätthåller en ”inre 

monolog” med sig själv ett ”yttre samtal” med myndigheten för att skapa en dialogisk diskurs. 

Uppenbarligen förstår den sökande i det refererade fallet ansökningstextens budskap, men 

knappast i överensstämmelse med myndigheternas avsikt (Purpose). Grammatiska 

språkregler, ordlistor och semantik är bristfälliga verktyg för den som vill tolka och förstå 

text, åtminstone jämfört med den hjälp egna upplevelser och erfarenheter ger utifrån Burkes 

frågeord; Vad, Var, Vem, Hur, Varför? Det är svårt att dra en gräns mellan avsikten med och 

meningen hos myndigheternas rubriker, instruktioner och texter. Sökande och anslagsgivare 

tolkar och förstår språkliga uttryck, bakomliggande logik, avsikt och textens poäng på olika 

sätt. Den sökande tolkar texten utifrån situationsfaktorer och språkliga uttryck. Med hjälp av 

begrepp som handling, situation, aktörsegenskaper, instrument och avsikt kan man följa 

processen. En avgörande faktor är den sökandes medvetenhet om det situationsberoende 

sambandet mellan språkets ”inbyggda” avsikt och enskilda handlingar som förbinder 

subjektet med vad/hur-instrumentet, i det aktuella fallet en forskningsansökan. 

Slutsats 

Engels (1969, s. 82) återger Marx’ kommentarer till Feuerbachs teser. Den åttonde tesen 

specificerar skillnaden mellan och konsekvenserna av (a) betraktande objektifiering och (b) 

handlingsinriktad praktik. ”Det samhälleliga livet är till sitt väsen praktiskt. Alla mysterier, 

som förleder teorin till mysticismen, får sin rationella lösning i den mänskliga praktiken och i 

förståendet av denna praktik.” Jag beskriver rutinerna för ansökningsskrivande och ger 

rationella lösningsförslag, exempelvis om att optimera diskursen genom att specificera 

relationen mellan vald undervisningsmetod och eftersträvat kunskapsinnehåll. 
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