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Abstrakt 
Studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift har under en längre tid varit ämne för 

diskussion, såväl i medialt som inom akademin. I denna rapport fokuseras på lärarstudenter 

då deras (o)förmåga att kommunicera i skrift är av yttersta vikt för framtida generationer. I 

rapporten argumenteras för detta utifrån ett demokratiperspektiv.  Situationen i Sverige idag 

är i många avseenden problematisk. Det råder en enorm brist på lärare, kraven för att bli 

antagen till lärarutbildningen är låga och allmänhetens förtroende för, och tillit till, lärare är 

förhållandevis låg. I rapportens första del ges en översikt avseende tänkbara orsaker till 

studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift, medias rapportering, studieverkstäders 

betydelse samt andra universitets och högskolors föreslagna och genomförda åtgärder. 

Frågan om lärare och skrivsvårigheter tas upp i relation till demokrati och rapportens första 

del avslutas med ett avsnitt om lärarutbildning, lärares professionalisering och 

professionalism. Rapportens andra del inleds med en kort beskrivning av universitets och 

högskolors uppdrag och ger sedan en översiktlig bild av nuläget (2018) vid Umeå universitet 

avseende lärarutbildning. Rapporten avslutas med några förslag på fortsatt utvecklings-

arbete i syfte att stötta studenters skrivkompetens. 
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Inledning 
Lärarbristen i Sverige är större än någonsin och staten vill öka antalet platser på 

lärarutbildningar i landet. Antalet sökande motsvarar dock inte behoven. Det är, och har 

under en längre period varit, låga intagningspoäng för att komma in på utbildningen. Detta 

i sin tur innebär att det i viss mån finns studenter som är dåligt rustade för 

högskoleutbildning, framför allt är det studenters förmåga att formulera sig skriftligt som 

utgör utmaningen. Att kunna formulera sina tankar och reflektioner med hjälp av språket är 

i sig en intellektuell utvecklingsprocess (jmf t ex. Vygotsky) och inte minst en fråga om 

demokrati och bevarandet av densamma. För lärare, som ska lära barn och unga att 

formulera sig i skrift, är det en grundläggande förutsättning att de behärskar skrivkonsten 

själva. Stora brister i skrivkompetens finns bitvis hos dagens lärarstudenter, och studenter i 

allmänhet (se t.ex. Santesson et al. 2017), och det gäller för Umeå universitet att snarast 

utveckla strategier för att avhjälpa detta. 

 

Sedan några år tillbaka har representanter från ett flertal svenska universitet och högskolor 

påpekat, diskuterat samt empiriskt undersökt och visat studenters bristande kunskaper och 

förmågor avseende skriftliga framställningar. Enligt Puskas (2017) har uppskattningsvis 20 

% av lärarstudenterna svårigheter med grundläggande läs- och skrivfärdigheter.  Under ännu 

längre tid har lärarutbildningen och skolan kritiserats hårt (av t ex  Enkvist, 2000; 2003; 

2007; Henreksen, Enqvist, Ingvar & Wållgren, 2017) för att inte ge studenter (blivande 

lärare) respektive elever tillräckliga, eller snarare, de rätta kunskaperna. Umeå universitet 

har valt att under 2018 ställa demokratin i centrum (Adolfsson, 2017; Müller, 2017). Vi vill 

i följande framställning förena dessa aspekter – skrivsvårigheter, lärarutbildning, utbildning 

(skola) och demokrati. Umeå universitet måste anta utmaningen och säkerställa att 

framtidens lärare är väl rustade och kapabla att argumentera och reflektera i skrift, och 

förmögna att föra denna kunskap vidare till kommande generationer. Detta är en 

grundläggande förutsättning för demokrati.  

Bakgrund 
Att skriva gör tankarna synliga. Att skriva gör det praktiskt möjligt att ta vara på 

tankarna, leta upp dem igen och följa dess utveckling. Genom att gå tillbaka till det 

skrivna kan vi omformulera planer, upptäcka nya associationskedjor och komma 

vidare i tänkandet. (Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel 2017, s. 12) 

 

Citatet ovan beskriver hur skrivandet synliggör och utvecklar tänkandet. Författarna 

fortsätter att visa på vikten av förmågan att skriva genom att beskriva hur skrivandet hjälper 

den skrivande att se nya sammanhang, avslöjar det som är motsägelsefullt och leder till 

djupinlärning istället för ytligt lärande. Skrivandet hjälper den skrivande att göra lärostoffet 

till sitt eget och kan ge nya kunskaper och nya insikter.  

 

Lärarutbildningen handlar om att studenter ska tillskansa sig fackkunskaper i ämnen de ska 

undervisa i, men det handlar också till stor del om att utveckla yrkesspecifik kunskap, att 

tillägna sig en gemensam kunskapsbas, ett yrkesspråk (t ex Colnerud & Granström, 2015). 

Enligt Dysthe et al. (2017) räcker det dock inte att ha fackkunskaper, man måste också veta 
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hur dessa skall uttryckas. I högre utbildning dokumenteras fackkunskap genom skriftliga 

arbeten och därför ”är skrivandet av facktexter en helt nödvändig studiekompetens för att 

kunna dokumentera sina studiekunskaper” (Dysthe et al., 2017, s. 12). 
  
Dysthe, et al (2017) menar att ”kraven på den skriftliga uttrycksförmågan har ökat” (s.13) 

både inom yrkeslivet och inom samhällslivet i stort. De exemplifierar detta genom att påtala 

att mycket som tidigare kommunicerades genom telefon nu ersatts av mail, och konstaterar 

också att många yrken innebär handledning av skribenter. Kraven på dokumentation av 

olika slag har ökat på alla nivåer i det svenska skolsystemet, inte minst för förskollärare   

(Erixon & Erixon Arreman, 2017). Linde (2012) ger en historisk beskrivning av vilka 

skolämnen som ansetts viktiga eller nyttiga över tid. Han beskriver varför latinet och sedan 

matematiken funnits vara det bildningsstoff som ansetts bäst verka för ”formalbildning”, 

således ha bäst överspridningseffekt på andra skolämnen. Han spekulerar också i vad som 

kan bli det han kallar ”den nya intellektuella prövostenen” (s. 103) och menar att 

skrivförmåga kommer att vara den nya markören för studiebegåvning.  

  
Tecken som tyder på detta är den ökade vikt som läggs vid skriftliga examensarbeten i såväl 

gymnasieskolan som i högre utbildningar. I lärarutbildningen krävs numera ett 

uppsatsarbete motsvarande en C-uppsats. (Linde, 2013, s. 103) 

 

Studenter känner sig dåligt förberedda på akademiskt skrivande och upplever många gånger 

frustration vid övergången till högskola (Ask, 2007). Det har också visat sig att nya 

studenters texter är väldigt personligt skrivna, ofta innehåller direktkopierade textavsnitt 

och att studenter har dåliga kunskaper om referensteknik. Studenters skrivförmåga varierar 

i hög grad men generellt är det i nya studenters texter ovanligt med kritiskt analyserande 

inslag, texterna har mer av en ”vardagsspråkkaraktär”. Ask menar att:  

 
(…) problemet med studenters akademiska skrivande är komplext och berör faktorer som 

klass, kön och etnicitet, men också svenskämnets och gymnasielärares roll i skapandet av 

en hållbar skriftspråklig kompetens. (Ask, 2007, s. 9) 

 

Klas Borell (2011) har studerat socionomstudenters förmåga att skriva vetenskapliga texter 

och menar att bristerna är betydande, 

 
(…) så betydande att dessa tillkortakommanden på lite sikt inte bara hotar att undergräva 

själva idén med högre utbildning utan också det sociala arbetets professionalism. (s. 5) 

 

Det kan således konstateras att studenters, inte minst lärarstudenters, skrivförmåga är av  

avgörande betydelse för dem som individer och för deras framtida yrkesutövning, men innan 

dess, deras förutsättningar att klara sina högskolestudier. Läraryrket handlar i stor 

omfattning om att handleda skribenter då en stor del av elevers skolgång handlar om att 

formulera texter av olika slag. Detta i sin tur kräver att deras handledare (lärarna) själva 

måste kunna hantera skrivkonsten. Så är dock inte alltid fallet, i många fall. Våra egna 

erfarenheter, i egenskap av lärarutbildare och verksamma vid Umeå universitets 

studieverkstad, utgör  i sig ett gediget underlag för detta påstående. Under flera års tid har 

vi stött på studenter med grundläggande svårigheter att uttrycka sig i skrift. Att studenter 
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med annan härkomst än svensk kan ha svårigheter är förståeligt, men vi kan, liksom 

universitetslärarna vid Uppsala och Linköpings universitet (Enefalk, Andersson, Aronsson, 

Englund, Novaky, Svensson, Thisner, Ågren & Ågren, 2013) konstatera att ”problemet inte 

beror på att något fler studenter än tidigare har ett annat modersmål än svenska” Enefalk, 

2013, s. 5 ). Dessa studenter har i många avseenden ”bättre grepp om svensk grammatik än 

studenter med svenskklingande efternamn” (Enefalk, 2013, s. 5). Det rör sig således i de 

flesta fall om studenter som har svenskt ursprung och har genomgått grundskola och 

gymnasium inom ramen för det svenska skolsystemet.   

 

Vi är alltså inte ensamma om dessa erfarenheter. Studenters bristande skrivförmåga har 

uppmärksammats vid flera universitet och högskolor, till exempel av Santesson et al. (2017) 

som gjort en undersökning av nyantagna studenters skrivförmåga vid Lunds universitet. 

Deras undersökning visade att 20 procent av de undersökta studenterna hade stora problem 

och uppvisade brister på olika nivåer. De oftast förekommande felen rör meningsbyggnad. 

Även textbindning och styckeindelning är områden där studenterna visar stora brister och 

sammantaget gör det att texterna inte hänger ihop, blir väldigt svårlästa, och ibland helt 

enkelt felaktiga. Enligt Santesson et al. (2017) handlar bristerna också om bristande 

ordförråd, om stilnivå, genrekompetens och akribi samt om kognitiv förmåga och insikt om 

skrivprocess och studieteknik. Lisberg Jensen från Malmö högskola menar att många 

studenter saknar känsla för hur skriftspråk ska se ut (Sveriges Radio, 2013-02-05). 

Arnesdotter och Vang (2014) från Linköpings universitet menar att studenter saknar 

tillräckliga förkunskaper i svenska och tar upp:  

 
(…) akademins ansvar när det gäller stöd till deras arbete att tillägna sig de kunskaper och 

färdigheter i svenska som krävs för att bedriva framgångsrika akademiska studier och senare 

för att fungera väl i yrkeslivet. (Arnesdotter & Vang, 2014, stycke 2) 

 

De konstaterar att många är överens om att någon måste göra något och identifierar denna 

”någon” som var och en som är lärare vid en högskola eller ett universitet, och att ”något” 

handlar om att klargöra för studenterna att framgångsrika studier förutsätter förmågan att 

läsa, skriva och tala akademisk svenska. De menar vidare att studenterna behöver utbildning 

i detta under sin första termin på universitetet samt att de behöver ordentlig återkoppling 

avseende språket i sina skriftliga arbeten. Puskas (2017), även hon från Linköpings 

universitet, uppskattar att 20 procent av lärarstudenterna har svårigheter med grundläggande 

läs- och skrivfärdigheter och föreslår att ett basår, där studenterna ges verktyg för att klara 

sina studier, inrättas. Redan 2013 noterade en rad universitetslärare i historia vid Uppsala 

och Linköpings universitet (Enefalk, et al., 2013) sjunkande språkliga förkunskaper bland 

de nyantagna studenterna och menade att detta yttrade sig på olika sätt i 

undervisningssammanhang:  

 
Studenter missförstår muntlig och skriftlig information, klarar inte av att läsa 

kurslitteraturen, och förstår inte tentafrågorna. Men allra tydligast blir det då studenterna 

måste uttrycka sig i skrift. (…) Mer beklämmande är att studenterna har ett oerhört begränsat 

ordförråd och verkligt oroväckande är att ordförståelsen är grund eller direkt farlig. (…) 

Den grammatiska förmågan är ytterst begränsad och ligger ibland på en nivå som gör 

studenternas utsagor direkt obegripliga.(Enefalk, 2013, s. 5) 
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Vi kan alltså fastställa att studenters bristande språkkunskaper, och framför allt förmåga att 

uttrycka sig i skrift, upplevs som ett problem inte bara på Umeå universitet, utan att vi är i 

gott sällskap. Det har också, i de olika texterna, framkommit antaganden såväl om orsakerna 

till dessa brister såsom förslag på åtgärder. Att lägga  alltför stort fokus på skälen till 

studenters svårigheter är en oframkomlig väg. Fokus bör hellre riktas mot frågan om hur 

dessa svårigheter ska hanteras, och vi vill nedan redogöra för vad som framkommit i de 

texter vi läst. Möjligen kan en del av dem ge ledtrådar till vilka insatser som kan vara 

relevanta för att komma tillrätta med de studenter som de facto har antagits, och kommer 

att antas, till studier på akademisk nivå.  

Orsaker  
I Språktidningen  utgår Anders Nilsson (2013)  från den tidigare nämnda debattartikeln av 

Enefalk, et al. som publicerades i Uppsala Nya Tidning. Han resonerar, utifrån tidigare 

debatter och intervjuer med lärare, om möjliga orsaker till många studenters bristande 

förmåga att uttrycka sig i skrift. Han hävdar att en del debattörer anser att det inte bara 

handlar om studenters bristande förmågor och kunskaper, utan också om attityder.  

 
De menar att studenter inte är beredda att anstränga sig eller ta ansvar, utan tycks förvänta 

sig att bli omhändertagna och lotsade genom en i allt väsentligt behaglig och smärtfri 

högskoleutbildning. (Nilsson, 2013, stycke 6) 

 

Samma författare hänvisar också till en rapport som visar att många studenter inte ägnar 

studierna mer än 20 timmar i veckan, istället för de 40 som heltidsstudier kräver, och ser 

detta som ett av skälen till att ”studenternas alster blir ogenomtänkta och illa formulerade”. 

(Nilsson, 2013) språktidningens tio intervjuer med universitetslärare inom språk och 

pedagogik ger en bild av att det finns stor variation mellan studenter, allt ifrån de som 

presenterar texter som inte går att begripa till de som ”med stor entusiasm och begåvning 

författar välformulerade examensarbeten” (Nilsson, 2013, stycke 7). Trots variationen fanns 

det i vissa avseenden stor enighet bland både de intervjuade lärarna och andra debattörer. 

Det handlar om en försämring av studenters förmåga att tillgodogöra sig långa texter. 

Högskolans breddade intag ses som en förklaring, försämringar i grundskolan och 

gymnasiet, läraryrkets låga löner och administrativa börda, en växande klyfta mellan bra 

och dåliga skolor som en följd av det fria skolvalet, anges som exempel på andra. Ytterligare 

förklaringar som beskrivs är att undervisande svensklärare inte lägger tillräckligt med tid på 

impopulära aspekter av ämnet, som till exempel grammatik, och att pedagogiska idéer om 

att inte rätta elevers språkfel utan i större omfattning ha en inriktning på  lust och kreativitet, 

är vanliga i skolan. Samhällsförändringar utanför skolan, så som ”ny teknik, bildintensiva 

medier, ett uppskruvat tempo och en curlad, egoboostad ungdomsgeneration som inte är van 

att anstränga sig, ta ansvar eller få kritik” (Nilsson, 2013, stycke 13) har författaren kunnat 

se debattörer ange som andra tänkbara orsaker. Nilsson hänvisar till forskningschefen 

Thomas Fürth som menar att nittitalisterna är en bildgeneration där många är beroende av 

sociala medier. De tillhör en generation som är duktig på att ytligt anpassa sig till olika 

miljöer, en förmåga vars baksidor han menar leder till att de har bråttom, blir splittrade och 
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tappar djup. Detta ser Fürth som ett problem när det gäller att smälta längre texter och eget 

skrivande.  

 

Betygsinflation, minskat läsande och otillräckliga kunskaper från grund- och gymnasieskola 

anges också  i andra texter som orsaker (t ex Enefalk, et al., 2013; Santesson et al., 2017). 

Enefalk et al. menar att dagens studentkullar i mindre omfattning än tidigare är villiga att 

åtgärda sina kunskapsluckor och att studenterna ser sig mer som kunder med förväntningar 

att skolan ska leverera. Detta synsätt kopplas av bland andra Beach och Dovemark (2007) 

till New Public Management – en syn som innebär att utbildning och skolans roll i samhället 

handlar om konsumtion och om att få valuta för pengarna. Även Arensmeier och Lennqvist 

Lidén (2015) tar upp denna tråd när de i en artikel diskuterar studenters roll som kunder.  

 

Lärarutbildningen har stora problem med avhopp, vilket uppmärksammas i media (t ex 

Carlsson Tenitskaja, 2018). Detta beskrivs också i en rapport från Universitetskanslers-

ämbetet  där Svensson (2017) i sin rapport menar att det i första hand är studenter med lägre 

betyg som hoppar av. Både Svensson och Björn Åstrand,  före detta dekan på 

lärarutbildningen i Karlstad (Persson, 2018), menar att avhoppen till stor del har att göra 

med att studenter som kommer in på lärarutbildningen många gånger har svaga 

gymnasiebetyg och helt enkelt inte klarar sina kurser. 

 

Det finns diskussioner om hur man skulle kunna komma åt en del av de ovan beskrivna 

orsakerna. Nedan presenteras några föreslagna och genomförda åtgärder samt vad dessa 

skulle kunna implicera. 

Genomförda och föreslagna åtgärder 
Lärarbristen i Sverige är större än någonsin och staten vill öka antalet platser på 

lärarutbildningar i landet (Lärarförbundet, 2018; Regeringskansliet, 2016). Detta innebär en 

enorm utmaning. Santesson et al., (2017) diskuterar fyra olika sätt att resonera kring det 

glapp de menar finns mellan studenters kunskaper och de kunskaper universitetslärare 

förväntar sig av dem. Det första handlar om möjligheten att höja antagningskraven, vilket i 

sin tur även har diskuterats specifikt i relation till lärarutbildningen av Svensson (2017). 

Han konstaterar att studenter i det lägre betygsintervalet, trots de grundläggande och 

särskilda behörigheter som krävs, har svårt att klara av sina studier, vilket får följden att de 

hoppar av1. Santessons et al.,(2017) andra diskussionspunkt rör gymnasieskolans 

kunskapskrav, alltså att kunskapskraven för betyget E höjs, ett krav de menar att de flesta 

universitetslärare skulle anse rimligt. Dock ser författarna svårigheter med detta, bland 

annat för att det i sin tur riskerar ett stort antal underkända gymnasieelever. I detta 

sammanhang hänvisar de också till det uppdrag om breddad rekrytering som, via 

Universitets- och högskolerådet och högskolor, ålagts institutioner för högre utbildning. Ett 

tredje resonemang som förs fram av Santesson et al. är frågan om universitetslärare ställer 

                                                                 
1 Avhoppen äventyrar möjligheten för skolor och skolhuvudmän att tillgodose behovet av behöriga lärare, 

vilket i förlängningen drabbar eleverna. Argumenten för högre behörighetskrav är att undervisningskvaliteten 

på universitet och högskolor kan höjas och på sikt därmed höja utbildningens och yrkets status. Det finns 

också argument för att kraven på studenterna kan höjas under utbildningens gång, vilket skulle leda till 

examinerade lärare med bättre kunskaper och färdigheter för läraryrket. 
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för höga krav på studenterna i relation till vilka möjligheter de haft avseende att tillägna sig 

tillräckliga kunskaper under gymnasietiden. Författarnas fjärde och sista tankespår handlar 

om vilken roll universitetslärare ger språket i uppgifter som rör skrivande. De tar upp frågan 

om hur universitetslärare kan stödja studenter att bli skickligare skribenter och undrar om 

det rent av är en fortbildningsfråga för universitetslärare. De pekar också på vikten av 

Studieverkstäder som de anser behöver få resurser så att de kan bistå ämneslärarna i arbetet 

att stärka studenternas skriftkompetens. 

 

Att studieverkstäders arbete genomgår en förändringsprocess är tydligt på många lärosäten, 

men trots att det förmodligen skulle behövas en heltäckande kartläggning ses redan idag en 

vinst i de resultat som framgår. En kartläggning av verksamhet i språk- och studieverkstäder 

har gjorts under 2016/2017 (Bjerhager & Fransson. 2018) Totalt har 22 lärosäten medverkat 

men uppgifter är ibland inte heltäckande beroende på bl. a. förändringsarbete. Generellt kan 

sägas att studieverkstäder mer och mer strävar mot att arbeta utåtriktat och en vilja finns att 

komma in tidigt i utbildningar,  samarbeta inom kurser och där erbjuda både undervisning 

tillsammans med lärare, konsultation av kursutveckling och pedagogisk/skrivdidaktisk hjälp 

till lärare. Slutsatsen av kartläggningen är att studieverkstäder har en viktig funktion att fylla 

och kan spela en viktig roll i lärosätenas fortsatta pedagogiska utvecklingsarbete, samt att 

tidiga inslag i utbildningarna bör eftersträvas. Då samtidigt studien av Santesson et al. 

(2017),  dock inte kan se några stora skillnader mellan erfarna studenter och nybörjare 

gällande skrivproblem, talar även detta för att hitta metoder för tidigt upptäckt av 

problemen. Därefter insatta stödåtgärder, gärna i ett samarbete mellan lärare och 

studieverkstad, skulle innebära en vinst för studenter med svårigheter och att de skulle få en 

chans att komma ikapp studenter som redan har dessa färdigheter. 

 

Borell (2011) redogör för en särskild satsning avseende akademiskt skrivande inom ramen 

för en kurs med socionomstudenter på Mittuniversitetet. Hans huvudsakliga tes är att 

skrivande och lärande inte kan separeras: 

 
I den integrerande ansatsen betonas sålunda det nära sambandet mellan learning to write 

och writing to learn (Bean, 2001; Cotrell, 2001; Lillies, 2001; McLeod & Maimon, 2000). 

[…] Separeringen av skrivande och lärande, menar de, är ingen framgångsrik skrivstrategi 

och kan rent av försvåra för studenter att lära sig att skriva akademiskt. (Borell, 2011,s. 6-

7) 

 

Borell (2011) menar att det finns en risk att instrumentellt skrivande ersätter kommunikativt 

skrivande och föreslår ett integrerat skivande. Detta handlar således inte bara om att föreslå 

skrivuppgifter utan framför allt om att läsa och kommentera uppgifter på ett genomgripande 

sätt, ”det vill säga kommentera PM med avseende på såväl kritiska kvaliteter som på språk, 

struktur och argumentation” (s. 8). I kursen lades stor vikt vid individualiserad feedback och 

utgick från bedömningsdimensionerna; kritisk förmåga, språk, struktur och argumentation. 

Studenterna gavs utförlig skriftlig kritik på sitt första PM och erbjöds ett schemalagt tillfälle 

för individuella skrivproblem, förutom detta ingick i kursen en föreläsning som behandlade 

skrivproblem. En utvärdering med studenterna efter kursen visade att de framför allt 

uppskattade och underströk vikten av kontinuerlig feedback som kursens mindre 
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skrivuppgifter gav (i stället för en avslutande stor). Detta gav dem möjlighet att utvecklas. 

Borell (2011) menar att akademiska lärare måste börja ta ansvar för studenters skrivande 

men anser inte att lösningen är att det blir ett byråkratiskt projekt. Han menar istället att det 

ska vara ett konsensusprojekt där ”kollegiet vid institutionen måste enas om vikten av att 

främja akademiskt skrivande och engagera sig för uppgiften” (s. 12). Han säger att ”lärarnas 

entusiasm för akademiskt skrivande utgör förutsättningen för framgångsrikt 

programintegrerat skrivande” (s.12), vilket naturligtvis kräver en del beslut och generella 

riktlinjer. Författaren är också medveten om svårigheten  med stora studentvolymer, vilket 

i stort omöjliggör kontinuerlig individuell feedback och föreslår att tre av utbildningens 

kurser (förutom examensarbetet) pekas ut som särskilt skivintensiva ”-varav en måste ges 

redan under första terminen”(s.12).  I dessa uppgifter ”ägnas skrivandet en särskild explicit 

uppmärksamhet och studenterna garanteras detaljerad individuell återkoppling på 

åtminstone en skrivuppgift” (s. 12).  

 

Ett exempel på en pågående satsning på akademiskt skrivande inom utbildningsprogram vid 

Sveriges lärosäten kan hämtas från Mittuniversitetet. Där initierades hösten 2017 en 

satsning på akademiskt skrivande under projektnamnet Skrivlyftet. Visionen är att nå stärkt 

kompetens i akademiskt skrivande hos alla studenter, och att denna satsning ska hålla över 

lång tid. Målet är att hitta en organisation där studenterna får stöttning i akademiskt 

skrivande i progression inom sina respektive ämnesstudier. Därutöver kan också ett 

kompletterande skrivpedagogiskt stöd behövas, som till exempel en studieverkstad kan 

tillhandahålla. (Skrivlyftet, personlig kommunikation, 2017-18). I projektets första etapp 

(dec 17 – juni 18) deltog fem utbildningsprogram, varav ämneslärarprogrammet utgjorde 

ett,  (programansvarig plus minst en lärare från alla programmets ingående ämnen). I sju 

skrivdidaktiska verkstäder gavs möjlighet att synliggöra de skrivuppgifter som ingår i 

programmet samt fokusera på progressionen i skrivandet. Dessutom är tanken att ge 

förutsättningar att under dessa träffar även praktiskt arbeta med hur ämnesintegrerad 

skrivdidaktik ska implementeras i programmet samt hur bedömningskriterier, lärandemål 

etc ska formuleras. I det kollegiala utbytet som kommer till stånd hoppas projektledningen 

också på att goda exempel  gällande ämnesintegrerad skrivdidaktik ska spridas. Projektet 

följdes av följeforskare och har utvärderats i en rapport (Nordbäck, 2018). Här får Umeå 

universitet en möjlighet att dra nytta av de resultat som projektet Skrivlyftet vid 

Mittuniversitetet kom fram till. Kanske öppnas möjligheter för ett fruktbart samarbete och 

erfarenhetsutbyte?  

Lärare, skrivförmåga och demokrati 
Efter andra världskriget betonades demokratiska värderingar och därmed skolans uppgift att 

”bygga försvar mot ett dåtida kunskapsförakt och den kortsiktigt inriktade dumheten” 

(Robertsson, 2018, s. 272). Denna inskränkthet, menar Robertsson, tycks dock åter ha 

inflytande i vår tid. Utbildningen ska enligt skollagen (SFS, 2010:800): 

 
(…) förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Skollagen, I kap. 4 §) 
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Läroplanernas (Skolverket, 2011, Lgr 1l och Lgy 11) allra första formulering slår under 

rubriken Grundläggande värden fast: 

 
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. (Lgr 11, s. 7) 

 

Vikten av  att utbilda demokratiska medborgare har varit på agendan och diskuterats både 

före, men kanske framför allt efter andra världskriget (t ex Beach & Dovermark, 2007; 

Biesta 2003; Englund, 1995; 1997; 1998; SOU 1974:53). Biesta (2003) diskuterar 

demokrati och utbildning utifrån perspektiven; Utbildning för demokrati, utbildning genom 

demokrati och demokrati som ett problem för undervisning. Utbildning för demokrati 

handlar om att förbereda små och unga människor för ett framtida deltagande i det 

demokratiska livet, alltså att lära ut om demokrati. Undervisning genom demokrati handlar 

om undervisningsformer där elever genom deltagande i demokratiska arbetsformer får 

erfarenheter som leder till att de utvecklar och  fostras till demokratiska personligheter. Men 

Biesta menar att demokrati är ett utbildningsproblem i sig. Detta, menar han, rör frågor som 

handlar om mänsklig subjektivitet och han föreslår en definition av demokrati som ”den 

situation i vilken mänskliga varelser kan bli subjekt” (s. 65). Han synliggör Kants, Deweys 

och Arendts syn på subjektet. I nämnd ordning identifierar Kant, Dewey och Arendts 

subjektet som individuellt, socialt (kommunikativt) och politiskt (handlande).  Förenklat 

tolkar vi Biestas text som att det behövs social kompetens, således kommunikativ 

kompetens, för att kunna handla. Detta är alltså en förutsättning för att ”vi ska 

uppmärksamma att skillnad och annanhet inte utgör hot mot vår subjektivitet, utan är dess 

grundläggande villkor” (s. 77). Med tanke på de i nuläget rådande samhällspolitiska 

strömningar är denna sociala intelligens av avgörande vikt. Biesta beskriver, med 

utgångspunkt i Deweys texter, således vikten av att ha social och därmed kommunikativ 

intelligens. Detta i sin tur handlar om förmågan att på ett adekvat sätt kunna uttrycka sig i 

tal och skrift. En självklar följd av detta är att elever, vilka ju också utgör framtidens 

vuxenpopulation, måste tillskansa sig dessa färdigheter. Skolan spelar en stor roll i 

utvecklandet av dessa, därför är det lika självklart att blivande lärare besitter dem. I skolans 

läroplaner (Lpfö 18, Lgr, 11, Lgy, 11) beskrivs vikten av att undervisningen sker i 

demokratiska arbetsformer och förbereder eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Föräldrar ska kunna skicka sina barn till förskolan/skolan i förvissning om att skolan är 

öppen för skilda uppfattningar och att deras barn uppmuntras att föra fram sina åsikter. Det 

är ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11, s. 7). Vidare 

säger läroplanen att det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lgr 11, s. 9). Hur 

ska skolan gå tillväga för att fostra elever till demokratiska medborgare? I läroplanen står 

det att: 
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Lgr 11, s. 9) 

 

Utifrån ovanstående resonemang menar vi att det är av avgörande betydelse att, framför allt 

för värnandet av demokratin, lärarutbildningsinstitutioner verkar för att dess studenter 

behärskar ett korrekt skriftspråk.  

Lärarutbildning och lärarprofession 
Läraryrkets professionalisering och lärares professionalism har diskuterats i Sverige sedan 

början av 1990-talet ( se t ex Colnerund & Granström, 2015; Englund & Dyrdal Solbrekke, 

2015, Lilja, 2014; Lundström, 2007; Stenlås, 2009). Ambitionen att höja statusen på 

läraryrket har varit ett politiskt mål lika länge.  

 
In Sweden, increasing the social status of teaching and making it an attractive career 

choice for the most talented Swedish students has become a highly prioritized education 

policy objective. This is often discussed in terms of a need for the professionalization of 

teachers. If successful, such processes are believed to result in increased professionalism 

among Swedish teachers, that is, an increase in quality of work performed in Swedish 

classrooms (Lilja 2014 s. 14). 

 

I debatten om lärarnas låga status, som pågått under en längre tid, har både lärarnas 

fackförbund och politiker deltagit. (t ex Lifvendahl 2013; Nylander 2015; Sirén, 2012; 

Tidningarnas telegrambyrå 2018; Örstadius 2013a). Statusen har kopplats samman med 

löner av lärarnas två fackförbund (t ex Lärarnas Riksförbund, 2013a; 2013b: 

Lärarförbundet, 2014; 2018).  Politiker har till stor del kopplat problemet till ”ordning och 

reda”, lärarutbildning och lärarlegitimation. (t ex Centerpartiet, 2018; Larsson, 2013; 

Liberalerna, 2018). Också lärarutbildare och forskare har, som nämnts ovan, i stor 

utsträckning diskuterat läraryrkets status. Där har status i första hand kopplats till profession 

och professionalisering. Sammantaget kan sägas att den samhälleliga synen på läraryrkets 

status är att den är låg, och att ”vem som helst” kommer in på lärarutbildningen och således 

kan bli lärare (t ex Holmström, 2015; Örstadius 2013b) 

 

Det är av stor vikt att återfå allmänhetens förtroende för lärarkåren. Där kan språklig 

kompetens bli av stor betydelse. Vikten av ett yrkesspråk och en gemensam kunskapsbas är 

centrala och viktiga delar i lärarutbildningen och vid Umeå universitet. De utgör grunden 

för problematiserande diskussioner,  analytiska reflektioner samt examinationer i relation 

till professionalisering, professionalism och yrkesetik. Yrkesverksamma lärare har, 

beroende på när de gått sin lärarutbildning, olika kunskaper om och syn på dessa aspekter. 

Erixson och Erixson Arremans (2017) studie av förskollärare indikerar att den nyare 

generationen förskollärare, med betydligt mer träning i akademiskt skrivande, tillskrivs 

högre status än de med en mer praktisk utbildningsbakgrund.  

 

Man kan alltså konstatera att den svenska skolan generellt, och lärarkåren specifikt, utsätts 

för massiv kritik från vetenskapssamhället (t ex Enqvist, 2017) och media (t ex Aftonbladet, 

2018; Carlsson Tenitskaja, 2018; Forsgen, 2014; Helmersson 2017; Örstadius 2013b) 



10 
 

Kritiken är hård trots politisk retorik, intention och faktiska initiativ, som t ex ett antal 

omstruktureringar av lärarutbildningen, lärarlyft och ökade lärarlöner. Initiativ och 

ambitioner för att höja både status och kunskapsnivå hos lärare har också initierats av 

lärarutbildare,  lärarfackliga organisationer,  huvudmän och enskilda skolor. Dessutom kan 

konstateras att lärarbristen i Sverige idag är större än någonsin. Det problemet vill staten 

därför lösa genom att öka antalet platser på lärarutbildningar i landet (Lärarförbundet, 2018; 

Regeringskansliet, 2016). Antalet sökande motsvarar dock inte behoven och dessutom är 

det idag låga intagningspoäng för att komma in på utbildningen. 

 

Sammanfattningsvis har lärarutbildningar i Sverige stora krav på sig att öka antalet 

utbildningsplatser, således att utbilda fler lärare och, inte minst, se till att studenter slutför 

sina studier.  

 

För att fylla behovet av utbildade lärare räcker det inte med flexibla lösningar och högre 

intag. Utmaningen ligger även i att möjliggöra för studenter att klara och genomföra hela 

lärarutbildningen. Däri ligger också utmaningen för Umeå universitets lärarutbildning. I en 

nyhetssändning 2018 (Västerbottensnytt, 2018-04-19) beskrev föreståndaren för Umeå 

universitets lärarutbildning, Maria Löfgren, universitetets arbete med att finna flexibla 

lösningar för att kunna utbilda fler lärare. Detta är en nödvändighet för att kunna utbilda 

legitimerade, kompetenta, duktiga och professionella lärare och måste alltså understödjas 

med relevanta och adekvata insatser för att möjliggöras.  

 

Nedan beskrivs ett arbete som redan görs på ämneslärarprogrammets första kurs i syfte att 

stötta lärarstudenternas skrivkompetens. I denna rapport  har  fokus lagts på lärarutbildning 

och lärarstudenter, men förhoppningen är att arbetet med lärarstudenter och lärarutbildning 

kan ha spridningseffekter på hela universitetet.  

Universitets och högskolors uppdrag 
Universitet och högskolor har av regeringen fått i uppdrag att bredda rekryteringen, vilket 

inbegriper ett ”breddat deltagande, dvs ett fortsatt ansvar för studenter under hela 

studietiden” (Santesson et al., 2017). Universitets- och högskolerådet, UHR, skriver: 

 
För de grupper som oftast omfattas av insatser för breddad rekrytering finns det oftast behov 

av inskolning och förberedelse av olika slag. Det behövs också stöd fortlöpande under 

utbildning (författarnas markering). (2016, s. 8) 

 

I samma rapport rekommenderas lärosätena att tydliggöra på vilket sätt man avser stötta 

studenter från underrepresenterade grupper, under och i samband med övergången till 

arbetsmarknaden. I samband med detta nämns den högskolepedagogiska utvecklingen som 

viktig.  

 

I högskolelagens 1 kapitel § 8 och § 9 ger också god vägledning när det gäller universitetens 

åligganden gentemot studenter. Där står bland annat att: 
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Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

Dessutom åläggs universitet och högskolor att:  

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och 

färdigheter, utveckla förmåga att: 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

- följa kunskapsutvecklingen, och 

- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag 

(2009:1037). 

Nulägesbeskrivning – Umeå universitet 
Det görs insatser på olika ställen på Umeå universitet för att hjälpa studenter med 

skrivsvårigheter men i detta arbete kan vi endast beskriva det vi själva gör och i viss mån 

det vi känner till att andra gör. För det första finns det en del individuella lärare som lägger 

ner stor möda på att hjälpa och vägleda studenter när det gäller skriftlig framställning, detta 

är dock inte kartlagt, varken antal lärare som gör sådana insatser eller vad de gör.  För det 

andra görs även konkreta insatser på ett mer generellt plan. Ett sådant exempel är under 

UVK-kursen ”Utbildning, undervisning och lärande”, en kurs som studenterna går under 

sin fjärde termin. Här förekommer föreläsningar om akademiskt skrivande samt om hur man 

söker och hänvisar till källor. På institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 

läggs i denna kurs (för förskollärare och fritidslärare) mycket tid på workshops där 

studenterna genomgående får ”handfast” hjälp i rapportskrivandets alla delar. Detta innebär 

dels att studenterna får praktisk stöttning i akademiskt skrivande, dels att vikten av 

skrivprocessen  understryks samt att faktiskt rapportskrivande tränas. 

 

Vilka generiska kompetenser förväntas en nyutexaminerad lärare besitta? För att kartlägga 

var/hur de generiska kompetenserna examineras gjordes en genomgång av 

programbeskrivning och kursplaner i förskollärarutbildningen.  FSR rörande de  generiska 

kompetenserna informations- och litteratursökning, akademiskt skrivande, muntlig 

kommunikation mm kartlades. Syftet med denna genomgång var även att undersöka om  

progression går att utläsa av befintliga FSR. I tabellen nedan redovisas dock enbart de 

examinationsformer som används. 
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Tabell 1. Under programmet ges ett flertal tillfällen för studenter att både träna och bli examinerade i de 

generiska kompetenser de behöver. Dessa markeras i tabellen nedan med symboler:   penna = skriftlig(a) 

uppgift(er),   gubbe i talarstol = muntlig redovisning,  gubbe med förstoringsglas = informations- och 

litteratursökning,  personer runt ett bord = seminarium,  blad -symbol = digital examinering. 

 

 
 

 

Den slutsats som dras vid läsning av programbeskrivning och kursplaner för 

förskollärarprogrammet är att det går att utläsa var i utbildningen de generiska 

kompetenserna betonas och examineras. Svårare är att se vilka olika skriftliga kompetenser 

studenterna ska uppvisa. Det som står klart är dock att genomgående betonas vetenskapligt 

skrivande mer än yrkesmässigt skrivande. Klart är också att det genomgående är svårt att 

utläsa progression i skrivuppgifterna samt att FSR för språklig nivå saknas.  Fortlöpande 

pågår dock kartläggnings- och utvecklingsarbete i lärarutbildningar vid Umeå universitet. 

Som exempel kan nämnas ett inslag i kursen ”Profession och vetenskap i förskolan” 

(6PE261), som handlar om hur förskolan kommunicerar med föräldrar och omvärld. Fler 

projekt i syfte att sätt stärka de generiska kompetenserna pågår också. Avsikten med denna 

rapport är  inte att syna dessa i detalj utan att ta ett avstamp till förbättringar – inte enbart 

vad gäller förskollärarprogrammet utan samtliga lärarprogram.  
 

Vår huvudsakliga tes är att studenter som är antagna på lärarutbildningen ska ges 

möjligheter att slutföra den. Vi har de studenter vi har, och så länge vi inte kan påverka 

gymnasieutbildningar och antagningsförfaranden måste det vara vårt uppdrag, inte minst 

med tanke på högskolelagens formuleringar, att möjliggöra att de når examensmålen. Vi har 

idag en förhållandevis ohållbar situation där dels universitetslärare vittnar om hur de sliter 

med studenters texter (egna erfarenheter och ett otal diskussioner med kollegor) och dels 

studenter sliter väldigt ont. Studenter uttalar ofta t ex att de är inte har med sig tillräckliga 

kunskaper från sina gymnasiestudier,  att de inte heller på universitetet fått språkliga brister 

påtalade via kommentarer i sina arbeten, och att  de känner sig osäkra inför att skriva 
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självständiga, större skrivuppgifter som t ex examensarbetet  (muntlig kommunikation med 

studenter). Vissa lärare lägger ner enorm tid på att hjälpa studenter, där en utväg är att skicka 

studenter till studieverkstaden, som i sin tur möter många studenter i behov av stöd (egna 

erfarenheter). I samtal med undervisande lärarkollegor framkommer olika strategier för att 

hantera studenters skriftliga alster. Vissa lärare lägger alltid ner mycket tid och kraft på att 

försöka beskriva och påtala språkliga brister medan andra lärare tycker att man ska vara 

”snäll” i början och sedan öka kraven på den skriftliga framställningen, vilket leder till att 

problemen skjuts framåt. Dessutom finns det de som menar att det inte är universitetslärares 

uppgift att rätta språkliga tillkortakommanden2. De två senare inställningarna kan få 

förödande konsekvenser för studenter med skrivproblem medan den första ofta leder till 

långa och orimliga arbetsdagar. Det är inte ovanligt att studenter först i samband med 

examensarbetet får vetskap om sina brister, och krav på att åtgärda dem. Dessa studenter 

har således genomfört hela sin utbildning utan att ha erhållit någon form av hjälp eller ens 

blivit uppmärksammade på sina tillkortakommanden. Således är det synnerligen angeläget 

att lärare som är involverade i lärarutbildning har en samsyn i detta hänseende.  Nedan 

kommer vi att försöka ge en bild av vad som görs i nuläget men framför allt ge förslag på 

åtgärder.   

Förslag på fortsatt arbete 

Hur identifierar vi vilka studenter som kommer att ha svårt att klara språkkraven? 
Ambitionen för författarna till denna text är att redan till hösten (2018) genomföra några 

språkrelaterade övningar på ämneslärarnas första kurs, Ämneslärare som profession. Vi 

vill att kursens – eller första terminens lärare – ges  möjlighet att rätta en skrivuppgift 

grundligt utifrån både ett språk- och innehållsperspektiv. Med hjälp av detta är tanken att 

tidigt i utbildningen identifiera studenters behov av handledning för utveckling. För dem 

som anses behöva grundläggande hjälp kommer ett antal handledningstillfällen att ges av 

studieverkstaden.3 Vi avser också, i nästa steg, implementera en övning där innebörden av 

”att reflektera” tränas och synliggörs. Studenternas resultat från vår ”diagnostisering” 

kommer ge ett bra underlag för planering av fortsatt arbete. 

Var i programmet ska insatserna placeras för att ge bästa resultat? 
En modell som påminner om den Borell (2011) genomförde på socionomprogrammet på 

Mittuniversitetet ser vi som en möjlig och rimlig väg. Det handlar om att  man till exempel 

fokuserar på tre kurser (förutom examensarbetet) där extra insatser görs för att möjliggöra 

för studenter att utveckla sitt skrivande. Ett rimligt förslag kan vara att dessa satsningar 

faller inom ramen för UVK-kurserna. Fördelarna med det är att alla blivande lärarkategorier 

genomgår dessa och det är på så vis lättare att ha struktur och övergripande ”kontroll” på 

vilka insatser som görs. En sådan struktur behöver planeras och struktureras, utan att bli 

alltför byråkratisk och hamna för långt bort från undervisande lärare.  

                                                                 
2  Ponera att man redan i kursplanen tydligt angav inte bara att examinationen kommer att vara skriftlig utan 

att man anger vilken typ av text, vilken genre det kommer att röra sig om, skulle detta kunna påverka 

universitetslärares arbetssätt och förhållningssätt? 
3 Det gäller studenter med måttligt behov av hjälp. Studieverkstaden har inte resurser att ordna kurser eller 

workshoppar för studenter som har mycket stora brister i sina kunskaper i svenska språket. 
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Går det att motivera lärarutbildare att ta detta ansvar?  
En vansklig fråga, men med tanke på den tid som läggs ner på återkommande underkända 

uppgifter finns det gott hopp. Pedagogiska seminarier, utarbetande av nya lärandemål, 

tydligare översikter på var i utbildningar de generiska kompetenserna betonas, tränas och 

examineras - i en progression - måste utarbetas. Tänkbart är också ett samarbete mellan 

berörda ämneslärare, institutionen för språkstudier, UPL och studieverkstad att skapa 

kurser, workshoppar, utbildningspaket etc. 

Hur motiverar man studenterna? 
Studenterna måste, för att lyckas ta sin lärarexamen och lämna lärosätet som dugliga och 

engagerade lärare, känna att utbildningen ger dem många viktiga verktyg för att klara sitt 

framtida arbete. De allra flesta akademiska utbildningar, inte minst lärarutbildningarna, 

leder till skrivande yrken. Studenter behöver alltså få se och uppleva användbarheten av 

korrekta verktyg för skriftlig kommunikation. Linn Eckeskog (2019) lyfter delar av detta i 

sin avhandling. Hon har studerat hur förskolor kommunicerar sin verksamhet på olika sätt, 

t ex genom att studera skriftliga alster, hur informationstavlor till föräldrar ser ut och framför 

allt hur kommunikation i ett digitaliserat medielandskap ser ut. Studenter behöver kunna 

kommunicera med kommande elever, föräldrar, kollegor och omgivande samhälle på ett bra 

och framför allt trovärdigt sätt. Detta  knyter an till vikten av att skrivandet i sig måste ha 

en kommunicerande funktion, inte instrumentell (Borell, 2011). Att tidigt i utbildningen 

inse vikten av att kunna kommunicera under och efter utbildning, att få träna skrivandet och 

de övriga generiska kompetenserna och på så sätt också få en chans att täppa till eventuella 

luckor från gymnasieutbildningen (både teoretiska och praktiska) är troligtvis motiverande. 

Att deras ämneslärare bedömer deras skrivuppgifter formativt är också en motivator ( se t 

ex Hounsell, 2007, Lundahl, 2011). Om detta tidigt i utbildningen från alla håll genomsyrar 

uppgifter, diskussioner, etc – och samtidigt handledning, hjälp, undervisning etc sätts in, når 

vi längre. 

Hur mycket kan uppnås genom att se över kursernas FSR i relation till 

examinationer? 
Det är rimligt att anta att för ändamålet valda kursers FSR ses över och kanske förtydligas 

avseende ”skriftlig-produktions-progression”. Studenter befinner sig på olika nivåer i sin 

skrivprocess och former för att finna dem på den nivå där de är, behöver funderas igenom  

och utvecklas. 

Vi ska väl inte uppfinna hjulet igen? 
Samarbete, engagemang och expertis behöver förenas för att möjliggöra och strukturera 

arbetet. Således behöver engagerade och duktiga samarbetspartners sökas och träffas. Vi 

har redan mött andra  som vill arbeta med dessa frågor (Mittuniversitetet, SLU samt några 

utbildningsprogram på Umeå universitet). Balans mellan byråkrati och verksamhet är viktig 

och måste pågå parallellt, med fokus på ”doing” och ”testing”.  Vi hoppas att kunna 

stimulera till att utveckla en kultur där progression över ett helt program känns som en 

naturlig angelägenhet för alla inblandade – från lärare till kursansvariga och vårt lärosätes 

utbildningsansvariga. Man kan till exempel tänka sig att de lärare som undervisar på kurser 

med ”extra språksatsningar” behöver mer utrymme i tjänsten för rättning och återkoppling 
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till studenter. Dessutom finns kanske idéer  på att  utveckla nya sätt att rätta och ge 

återkoppling/feed forward/formativ bedömning.  

Har studieverkstaden idag tillräckliga resurser för att genomföra detta? 
Studieverkstaden arbetar med akademiskt skrivande, muntliga presentationer, 

referenshantering och informationssökning. I dagsläget satsar studieverkstaden bland annat 

på att komma in tidigt i utbildningar, samarbeta med lärare inom kurser och utveckla 

metoder för att förbättra handledning och undervisning kring studenters 

skrivsvårigheter.  Man strävar efter att effektivt använda sina resurser men menar att för 

fortsatt utvecklingsarbete behöver resurstilldelning ses över.   

Alla studenter har inte skrivsvårigheter 
Vi är medvetna om att långtifrån alla studenter har problem med skriftliga framställningar. 

Se till exempel Malmströms (2017) avhandling där han ger oss en bild av både 

gymnasieelevers och studenters syn på skrivande och Viggo Kanns (2017) undersökning av 

förstaårsstudenter på ett civilingenjörsprogram på Chalmers och kognitions-

vetarprogrammet i Linköping. Kanns undersökning verkar ge för handen att problemet inte 

är så stort, men han har bara mätt antal stavfel och grammatikfel och storleken på 

ordförrådet. Dessutom känns det befogat att ifrågasätta om det ens går att jämföra de 

skriftliga prestationer som å ena sidan studenter på ett civilingenjörsprogram och å andra 

sidan lärarstudenter gör. Lärarutbildning har av tradition varit, och är fortfarande en 

utbildning där många studenter är de första i sin släkt som genomgår en akademisk 

utbildning (Richardson, 2004). För många innebär således utbildningen en ”klassresa”. 

Bernstein (1990) menar att arbetarklassens barn har mer vardagliga, specifika och konkret 

förankrade, kontextberoende resonemang medan barn från medelklassen i högre omfattning 

kan föra kontextoberoende (generella) resonemang4. Man kan tänka sig att dessa olika 

förutsättningar följer med till högskolestudierna och kan vara en delförklaring till att många 

studenter på lärarutbildningen står inför större utmaningar när det gäller både 

språkhantering och reflektionsförmåga än studenterna från Chalmers, som i större 

omfattning lockar studenter från medelklassen (t ex Reary, David & Ball, 2005; Carlhed, 

2016a; 2016b).  

Korta slutord 
Våra, och andras erfarenheter talar för att många studenter behöver hjälp och stöd 

/utbildning, övning och handledning. Fokus i denna rapport har varit lärarstudenter. Vi har 

motiverat skälen till detta och är synnerligen angelägna om att Umeå universitet och 

Lärarhögskolan tar studenters skrivsvårigheter på stort allvar och lägger sig vinn om att 

hjälpa oss att hjälpa dem att hjälpa sig själva. Anser universitetets och lärarhögskolans 

ledningar att detta är en angelägen fråga värd att satsa pengar på? Vi hoppas det! 

  

                                                                 
4 Att jämföra med generiska kompetenser. 
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