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Rubrik: Ekonomistudenters tillägnade av fackspråk 

 

Finlandssvenska ekonomistudenter studerar och lever i en flerspråkig miljö: deras förstaspråk 

är svenska och eventuellt har de även ett annat förstaspråk, skolbildningsspråket är för de 

flesta svenska, samhällets majoritetsspråk är finska och engelskan är parallellt med svenskan 

en självklar del av ekonomistudierna och framför allt det dominerande språket inom 

ekonomiebranschen. Hur utvecklas dessa studenters skrivande på svenska under studietiden?  

Tidigare forskning visar att den akademiska utbildningen utvecklar det akademiska tänkandet 

och skrivandet hos studenter samtidigt som de socialiseras in i en fackspråklig 

diskursgemenskap (bl.a. Ask 2007, Blåsjö 2011, Erixson & Josephson 2017, Rejman 2019). I 

vår longitudinella studie undersöker vi tretton ekonomistuderandes akademiska texter på 

svenska: en skrivuppgift som varje student skrev i början av studierna och 

kandidatavhandlingen som skrivs individuellt och som avslutar kandidatstudierna. Vi 

analyserar studenternas uppfattning om genrenormerna som tar sig uttryck i bl.a. textstruktur, 

fackspråkliga uttryck och källhantering (referens- och citatteknik), meningsbyggnad samt 

andra språkliga särdrag i studenternas svenska. 

I föredraget visar vi att utifrån de studerade texterna har studenterna fjärmats från en svensk 

språknorm och de utsätts för en stark påverkan från andra språk. Denna tendens verkar öka 

under studiernas gång. Resultaten kan relateras till tidigare studier om finlandssvenska 

ekonomistudenters skrivande (Puskala 2003, Lassus 2015, Nordman & Stolt 2019) och hur 

svenskan i denna domän står under stark påverkan av engelskan (jfr Gunnarsson 2004). Våra 

resultat ger ny kunskap som lärare på alla skolstadier kan använda för att utveckla 

undervisningen i både svenska som modersmål och svenska som andraspråk. 

(242 ord) 
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