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Abstract 

Som de flesta andra svenska lärosäten har Karlstads universitet under 2000-talet 
haft en växande skrivhandledningsverksamhet. Denna typ av språk- och skriv-
handledning, som på vissa andra håll kallas studie- eller textverkstad, har etable-
rats med syftet att erbjuda studenter stöd, främst i studiernas skriftliga moment. 
Verksamheternas framväxt kan förstås mot bakgrund av direktiven om breddad 
rekrytering till högre studier. Farhågor finns att otillräcklig skriftspråkskompe-
tens i sig är en orsak till studiemisslyckanden. 

  

Än så länge finns en ganska begränsad kunskap om de behov och de studenter 
som de svenska lärosätenas text- och språkhandledningar möter. Studier som 
gjorts av studenters skrivande i Sverige (Ask, 2007; Blåsjö, 2004; Blückert, 2010) 
har ofta ett socialiseringsperspektiv, snarare än ett verksamhetsperspektiv. I 
mycket få fall har det fokuserats på de mest utsatta studenterna. 

  

Detta är det angeläget att få veta mer om. Under våren 2015 gjorde jag därför 
en pilotstudie bland de studenter som kontaktade skrivhandledningen vid KAU. 
I enkätform ombads studenterna besvara dels en rad bakgrundsfrågor, dels ett 
antal frågor om sina specifika behov och önskemål. Dessutom gjordes inter-
vjuer med verksamma skrivhandledare vid Karlstads universitet. De ger sin – 
kompletterande – bild av de behov, de utmaningar och möjligheter som hänger 
samman med de skriftspråkliga krav som studenter möter i det akademiska 
skrivandet. 

 

Keywords: akademiskt skrivande, studenters skrivande, skrivhandledning, aca-
demic literacy, språkverkstad, breddad rekrytering 
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Inledning och syfte 

 

Under de senaste åren har studenters skrivande och språkkunskaper uppmärk-

sammats i olika sammanhang. I flera fall verkar studenterna ha svårt att leva upp 

till de krav som högre utbildning innebär. Exempelvis blev debattartikeln Våra 

studenter kan inte svenska (Enefalk et al., 2013) starten på en kritisk diskussion om 

studenters förmåga att läsa och skriva på en adekvat nivå. Sedan dess har brister 

hos dagens studenter ventilerats i olika fora. Studenter på 13-åringsnivå kräver nya 

arbetssätt, menar Samuelsson (2013) i SULF:s medlemstidning Universitetslära-

ren. Lisberg Jensen (2015) utropar i Axess att Studenter måste kunna skriva. Till 

och med i en språkspalt i Svenska Dagbladet lyfts frågan Varför kan studenterna 

inte skriva? (Josephson, 2015). Även om Josephson inte är kritisk på samma sätt 

som många andra i debatten, synliggörs återigen den laddade frågan om studen-

ters skriftspråk. Många universitetslärare har uppenbarligen känt igen beskriv-

ningen av studenters språk- och kunskapsnivå.   

 

Men frågan är hur mycket som ligger bakom oron och indignationen. Även om 

redan Nordberg (1979) uppmärksammar studenternas försämrade skriftspråk, 

finns det egentligen än så länge ganska lite belägg för svenska katastrofbeskriv-

ningar av studentskrivande. Snarare behövs mer kunskap om utmaningar i stu-

denters skrivande, något jag vill studera i mitt kommande avhandlingsprojekt. I 

denna text redovisar och diskuterar jag några resultat från den pilotstudie jag 

gjorde vid Karlstads universitet (KAU) under våren 2015. Undersökningens 

material är dels en studentenkät, dels en liten intervjuundersökning av två verk-

samma skrivhandledare. Syftet är att, genom några student- och handledarröster, 

beskriva och problematisera några aspekter av studenters skrivande.   

 

I denna text kommer jag först att göra några nedslag i främst svensk forskning 

kring studentskrivande. Därefter presenterar jag framväxten av svenska språk-

verkstäder i allmänhet, och Skrivhandledningen vid KAU i synnerhet. Sedan 

redogör jag för huvudresultaten av de två delundersökningarna, innan jag av-

slutningsvis diskuterar några tänkbara pedagogiska implikationer.  
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Reflektioner kring teori och tidigare forskning  

 

Det verkar svårt att ha en syn på språk och skrivande, som inte tar hänsyn till 

sammanhang och mottagare. Därför är det inte särskilt konstigt att ett sociokul-

turellt perspektiv står starkt inom modern skrivforskning. Begrepp som skriv-

praktik, diskursgemenskap och textnorm kan då användas för att beskriva den 

språk- och textkompetens, som en skribent behöver tillägna sig för att kunna 

producera adekvata texter i en specifik kontext, domän eller genre – exempelvis 

inom akademin. Gemensamt för de större svenska studier av studenters skri-

vande som gjorts, är att de har ett sociokulturellt perspektiv. Där blir det tydligt 

att studenter gradvis socialiseras in i ett visst ämnes skriftbruk (Blåsjö, 2004; 

Ask, 2007; Blückert, 2010). Även om dessa tre studier har olika utbildningar och 

ämnestraditioner i fokus (nationalekonomi respektive historia, lärarutbildning 

samt juridik), visar sig några gemensamma drag.  

 

För det första står det klart att många nyantagna studenter upplever en diskurs-

chock i mötet med akademins krav på skriftspråklighet. I denna chock blir olika 

typer av stöttning viktig (jfr t.ex. Säljö, 2014).  Ask (2007) och Blückert (2010) 

lyfter fram såväl privat stöd (familj, vänner etc), som institutionellt stöd (lärare, 

handledare etc) som resurser i studenternas akademiska literacyutveckling.  

 

För det andra poängteras skillnaden mellan olika ämnens skriftbrukstraditioner. 

Det gör också att främst Blückert drar slutsatsen att handledning i akademiskt 

skrivande bäst ges i ett tydligt ämnessammanhang. Detta får, menar jag, följder 

för hur vi organiserar utbildning och handledning i det, som brukar kallas aka-

demiskt skrivande eller vetenskapligt skrivande. Inte minst kan behovet av aka-

demisk skrivundervisning ses mot bakgrund av den breddade rekryteringen, som 

gör att många studentgrupper idag är ganska heterogena i fråga om förutsätt-

ningar och förkunskaper. 

 

Breddad rekrytering och tidiga språksatsningar 

 

För omkring femton år sedan fick frågan om breddad rekrytering i högre utbild-

ning i Sverige förnyad aktualitet. Syftet, att minska social och etnisk snedrekryte-

ring, är sedan 2002 något högre utbildning i Sverige ska arbeta aktivt med. I 

samband med diskussionen om breddad rekrytering tillsattes Rekryteringsdele-

gationen. Deras uppgift var att stödja projekt som på olika sätt syftade till att 
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möta de nya studentgrupper som man ville fånga in genom denna nya och bre-

dare rekrytering.1 Några sådana projekt gällde akademisk språkstödsverksamhet. 

 

Denna försöksverksamhet med språkverkstäder visade sig falla väl ut enligt ut-

värderingen (Broady, 2006). Sådan verksamhet fanns redan tidigare i exempelvis 

Storbritannien och USA, där så kallade writing centers kommit att bli ett fast 

inslag i högre utbildning. Idag har också strängt taget alla svenska lärosäten nå-

gon typ av text- eller språkverkstad, även om verksamheterna ser lite olika ut. 

Och precis som Einarsson (2006, s. 84) konstaterar att en språklig klassresa är 

”en förutsättning för lyckade högskolestudier”, så fastslår Broady i sin utvärde-

ring att ”framgångsrika studier nästan överallt i den svenska skolan och högre 

utbildningen förutsätter goda kunskaper i svenska” (2006, s. 131).  

 

Språk- och studieverkstäderna – möjligheter och begränsningar  

 

Under 2000-talet växer alltså de svenska språkverkstäderna fram. Samtidigt bil-

das Nätverket för språkverkstäder. Sedan 2003 har detta nätverk, och i synner-

het de årliga konferenserna, varit en kanal och mötesplats för språkverkstäder-

nas gemensamma frågor. Samtidigt menar vissa att språkverkstädernas potential 

är begränsad. Norberg, Brorsson och Ekberg (2012, s. 141) skriver: 

 

En del av den generella skrivförmågan kan tränas och förbättras 

genom deltagande i denna form av studerandestöd, men sådant 

allmänt skrivstöd kan (i bästa fall?) komplettera men aldrig ersätta 

inskolningen i det ämnesspecifika skrivandet.  

 

De ser alltså det ämnesspecifika skrivandet som nödvändigt och oersättligt. 

Samma tanke finns hos såväl Melander Marttala (2007) som Nordberg (1979). 

Han, liksom Blückert (2010), menar att skrivandet bör vara ett reguljärt och 

återkommande moment inom ramen för varje utbildning. På så sätt riskerar man 

inte heller att lika lätt missa en viktig målgrupp. Eftersom språkverkstäder utgår 

från att studenter frivilligt tar kontakt, finns alltid risken att man missar studen-

ter som skulle vara i behov av stöd i sitt skrivande.   

 

                                                           
1
 Att det fortfarande 2015 återstår mycket att göra, visar sig i Riksdagens rapport 2011/12:RFR12 

Breddad rekrytering till högskolan. En ökande andel studenter med utländsk bakgrund påbörjar hög-
skolestudier i Sverige. Däremot verkar den sociala snedrekryteringen kvarstå i stor utsträckning. 
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Men trots expansionen av lärosätenas språkverkstäder, är kunskapen om studen-

ters skrivande ganska begränsad, åtminstone ur ett svenskt perspektiv. essutom 

finns anmärkningsvärt lite systematiserad kunskap om språkverkstäderna. Ef-

tersom språkverkstädernas service förefallar vara både efterfrågad och expansiv, 

och eftersom språkverkstäderna är en viktig del i arbetet för breddad rekrytering 

och genomströmning, är det intressant att ingen nationell kartläggning ännu har 

skett. Endast på lokal nivå har utvärderingar och utvecklingsarbeten gjorts, som 

har dokumenterats i olika omfattning (t.ex. Blückert, 2002; Lindgren, 2005). 

Därtill har Nätverket för Språkverkstäder gjort några jämförande sammanställ-

ningar av de olika språkverkstädernas verksamhet. Fortfarande är ändå kun-

skapsluckan stor, och borde motivera ytterligare satsning inom en snar framtid. 

 

Skrivhandledningen vid KAU 

 

Beskrivning av verksamheten och undersökningen 

 

Även vid Karlstads universitet etablerades under tidigt 2000-tal det som först 

kallades Språkstöd, och som sedan bytte namn till Skrivhandledningen. Sedan 

2013 är Skrivhandledningen organisatoriskt en del av Framgångsrika studier, 

med fysisk plats i universitetsbibliotekets Studieverkstad.2  

 

Under maj 2015 genomförde jag en enkät bland de studenter som hade bokat 

individuell skrivhandledning på campus. Jag avgränsade studien genom att ex-

kludera studenter som sökt skrivhandledning på distans. Inte heller inkludera-

des studenter som sökt sig till Skrivhandledningens drop in-timmar. Samman-

lagt svarade 9 av 15 studenter, det vill säga 60 %. Frågorna handlade om stu-

denternas kontakt med och förväntningar på Skrivhandledningen, liksom om 

deras syn på skrivande och läsande i allmänhet. Dessutom handlade några frå-

gor om studenternas bakgrund och utbildning. De flesta frågorna hade fasta 

svarsalternativ, men ungefär en tredjedel av frågorna erbjöd möjlighet att moti-

vera eller utveckla svaret. Som komplement till de studentröster som fram-

                                                           
2 Skrivhandledningen erbjuder tidsbokad individuell skrivhandledning på engelska eller svenska, för 

såväl campusstudenter som distansstudenter. Dessutom finns drop in-verksamhet tisdagar och torsda-

gar mellan 12 och 13. Alla studenter har rätt till tidsbokad individuell handledning, men av resursskäl 

begränsas antalet tillfällen. Däremot har ett växande utbud aktiviteter, liksom ett antal inspelade filmer, 

kommit till den senaste tiden. 
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kommer i enkäten, genomförde jag intervjuer med två av KAU:s skrivhandle-

dare; den ena med inriktning svenska språket, den andra med inriktning svenska 

som andraspråk. Nedan presenteras huvuddragen i först studentenkäten, sedan 

handledarintervjuerna. 

 

Studentenkäten 

 

De utbildningar som fanns representerade i enkätsvaren var skiftande; biove-

tenskapligt program, grundlärarprogrammet fk-3, byggingenjör, psykologi B, 

högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT samt speci-

allärarutbildningen. Av de studenter som besvarade enkäten är endast två stu-

denter är att beteckna som nybörjarstudenter, med mindre än tre terminers 

högskolestudier bakom sig. Två tredjedelar av studenterna var kvinnor, en tred-

jedel män. Två tredjedelar av studenterna är unga, födda under 1990-talets 

första hälft. Därutöver var födelseåren 1954, 1975 och 1986. En student hade 

annat modersmål än svenska. Endast en respondent hade läst praktiskt eller 

yrkesförberedande program på gymnasiet, övriga teoretiskt eller studieförbere-

dande. Ingen uppgav att hen hade föräldrar med lägre utbildning än gymna-

sium.  

 

Samtliga studenter kontaktade Skrivhandledningen för att få hjälp med en spe-

cifik större skrivuppgift, oftast någon typ av större rapport, kursuppsats eller 

examensarbete. Drygt hälften av studenterna kontaktade skrivhandledningen 

efter rekommendation eller uppmaning, oftast en uppmaning från lärare eller 

handledare. Samtliga respondenter angav i enkäten att de har möjlighet att få 

hjälp i sina studier av kompis, familjemedlem eller annan närstående.  

 

När det gäller studenternas erfarenheter av skrivande och skriftliga uppgifter i 

sina respektive utbildningar, är det endast någon enstaka student som har en 

rent negativ upplevelse. När de ombeds kommentera hur de upplever skrivan-

det och skrivuppgifterna i sin utbildning, svarar de så här: 

 

 Svåra, men går att göra. 

Det ger en förståelse för det akademiska skrivsättet men det kan 

ibland gå överstyr. 

Man lär sig och utvecklas i text-skrivandet. 
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Ibland kan uppgiften formuleras otydligt och då kommer [man] 

inte igång på ett bra sätt. 

Ibland svårtålkade (sic!) skrivuppgifter. 

Sällan större skrivuppgifter.  

 

På motsvarande sätt är det bara en student som upplever läsandet i utbildningen 

rent negativt, men flera kommentarer antyder att läsandet inte är bekymmers-

fritt: 

 

 Svårt men intressant. 

 Det går att fråga läraren om funderingar i materialet uppkommer. 

 Ofta svårt att ta till sig innehållet. 

 Mycket att läsa. 

 Motivation måste finnas. 

 Mycket kurslitteratur. 

 Det var mycket kurslitteratur man bara fick skumma igenom. 

 Har inte mycket kurslitteratur. 

 Ibland svårförstådd litteratur. 

  

Studenterna ger uttryck för skiftande förväntningar på skrivhandledningen, men 

generellt handlar det om att de hoppas få stöd att utveckla sitt akademiska skri-

vande. Bland de fasta svarsalternativen markeras just den ”akademiska stilen” 

av flest respondenter, medan ”språkriktighet och korrekthet” respektive ”me-

ningsbyggnad” kommer därnäst.  

 

Handledarintervjuerna  

 

Handledarnas bild av verksamheten och studenterna framträder delvis an-

norlunda, jämfört med det som syns i studentenkäten. Detta har troligen flera 

olika förklaringar. En bidragande orsak är sannolikt att handledarna i intervju-

erna uttalar sig inte bara om maj månad 2015, utan om hela vårterminen 2015. 

Mitt val att avgränsa enkätstudien till enbart skrivhandledning på campus kan 

säkert också spela in; skrivhandledarna, däremot, uttalar sig om skrivhandled-

ningen som helhet. 
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Räknat på hela terminen har omkring hälften av studenterna, som bokar tid för 

individuell skrivhandledning, annat modersmål än svenska.3 Många studenter 

önskar handledning på distans genom telefon, e-post eller videosamtal. KAU:s 

olika pedagogiska utbildningar (inklusive förskollärarprogrammet), liksom olika 

ingenjörsutbildningar, nämns som exempel på utbildningar som handledarna 

ofta möter studenter från. Det stora flertalet studenter som kontaktar skriv-

handledningen är förhållandevis unga, mellan 20 och 30 år. Mestadels kommer 

kvinnliga studenter. I princip uteslutande tas kontakten med skrivhandledning-

en i samband med en större skriftlig examinationsuppgift som examensarbete, 

uppsats eller liknande. Oftast tas kontakten först under slutet av utbildningen, i 

samband med just dessa större skriftliga uppgifter. 

 

Många studenter har svårt att specifikt uttrycka vad i skrivandet de i första hand 

vill ha hjälp med att utveckla. Ett fåtal vet exakt vad de vill förbättra, men ofta 

är önskemålen ganska svepande. Ofta kommer studenter med förväntan att få 

sin text, ofta en hel uppsats, korrekturläst eller språktvättad – och blir besvikna, 

när de inser att Skrivhandledningen inte är någon rättningsinstans. Dessutom är 

det många som kontaktar skrivhandledningen sent. Inte bara sent i utbildning-

en, utan också nära eller mycket nära sin uppsats- eller uppgiftsinlämning. 

 

Skrivhandledarna ser skiftande utvecklingsområden i studenternas texter. Olika 

språkriktighetsfrågor och talspråksdrag, som exempelvis de-dem-dom, upp-

märksammas ofta. Handledarna poängterar också att arbetet med att hitta en 

passande, lagom skriftspråklig och akademiskt gångbar stil är viktigt för de 

flesta studenter. För personer med annat modersmål än svenska kan ofta verb-

former och ordföljd vara centrala arbetsområden. Felaktig meningsbyggnad, 

kommatering och otydlig röd tråd, är andra språknivåer som ofta tas upp. 

Denna typ av utvecklingsområden kräver emellertid ofta arbete över tid, och 

upplevs därför av handledarna som svårare att åtgärda. 

 

Skrivhandledarna menar att studenternas utvecklingspotential ser ganska olika 

ut. Mycket handlar om när i utbildningen, och när i skrivprocessen, man söker 

hjälp. Både studenternas förmåga till skrivande, och studenternas inställning till 

och medvetenhet i skrivandet, varierar stort, enligt skrivhandledarna. 

                                                           
3
 Intressant att notera är att endast en informant i studien uppger annat modersmål än svenska, me-

dan mer än hälften av all skrivhandledning vid KAU sker med andraspråkssvensk inriktning. 



KAPET Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 11, nr 1, 2015 

68 
 

 

Avslutande diskussion  

 

Det verkar råda bred samstämmighet när det gäller betydelsen av skriftspråklig 

kompetens. Studentenkäterna, liksom handledarintervjuerna och tidigare forsk-

ning, lyfter fram behovet av mer systematisk akademisk skrivträning (Nordberg, 

1979; Einarsson, 2006; Blückert, 2010; Norberg, Brorsson, & Ekberg, 2012). 

Skrivhandledarna, och i någon mån studentenkäterna, pekar dessutom på att 

vissa studenter i ganska låg grad kan ringa in och sätta ord på sina egna skrift-

språkliga behov. Det framgår däremot inte om det främst beror på en bristande 

medvetenhet, eller ett bristande metaspråk, hos studenterna.    

 

Glappet och stadieövergången mellan grund- och gymnasieskola å ena sidan, 

och högre utbildning å andra sidan, är ett ömsesidigt problem (Ask, 2006; Ei-

narsson, 2006). Kunskaperna och färdigheterna från gymnasiet är alltså, för 

många studenter, inte tillräckliga för att problemfritt anpassa sig till högskolans 

krav. Enkätens studentröster menar att både skrivandet och läsandet är svårt att 

hantera. Intressant vore vidare forskning om hur studenter går tillväga för att 

lösa problem som ligger på gränsen (eller över) deras egen förmåga.  

 

Vid svåra uppgifter är stöttning betydelsefull. Samtliga studenter säger att de 

ibland får hjälp i sina studier av familj, vänner och närstående (jfr Ask, 2007). 

Dessa hjälpsamma nätverk är en värdefull stöttande resurs för studenterna i 

inträdet i nya textgemenskaper. Men samtidigt är det något akademin, menar 

jag, aktivt måste förhålla sig till av olika skäl. Det blir avgörande hur långtgå-

ende de hjälpsamma nätverkens stöttning är. Det reser bland annat frågan om 

rättvisa: Är den enskilde studenten beroende av privata nätverk för studiefram-

gång? Vad händer med studenten som saknar nätverk? Det reser också frågan 

om rättssäkerhet: Är det den enskilde studenten som är skribent, och är det rätt 

person som examineras och godkänns i inlämningsuppgifter? Eller mer tillspet-

sat: Hur kan vi veta att vi examinerar rätt person, och att inget fusk föreligger? 

Ett angränsande problemkomplex gäller de reproducerande skrivstrategier, som 

Nilsson (2002) ser i sin undersökning av högstadieelevers skrivande.  Larsson 

(2011) ser samma beteende, och menar att vissa elever aktivt undviker att skriva 

själva, och istället söker ”kopiera färdiga förlagor” (2011, s. 124). Åt samma håll 

pekar det faktum att plagiat och fabrikation under flera år har varit den främsta 

orsaken till att studenter vid svenska lärosäten blir föremål för någon typ av 

disciplinåtgärd (Kyrk, 2015). Plagiat är inte bara en forskningsetisk fråga. Det är 
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också ett möjligt tecken på bristande språk- och ämneskompetens, som de 

svenska lärosätena måste hantera. 

 

Intervjuerna med skrivhandledare visar att studenttexters problem inte bara 

handlar om talspråksformer och språkriktighet. Det arbete med exempelvis 

meningsbyggnad, disposition och textbindning (”röd tråd”) som skrivhandle-

darna talar om är ofta än större utmaningar. Lillis (2001, s. 27) vill utmana idén 

om att studenttexters problem är ytspråkliga, och pekar snarare på globala ni-

våer som meningsskapande i texter. Troligen kräver denna typ av textbrister en 

annan typ av arbete, än det som kan erbjudas vid några få skrivhandledningstill-

fällen.  

 

Generaliseringar låter sig inte göras från ett material så begränsat som detta. 

Men kanske går det att ana några mönster som är värda fortsatt uppmärksam-

het. Dessutom är det av vikt att skärpa medvetenheten i frågor som rör stu-

dentskrivande, eftersom studenters skrivande får pedagogiska implikationer för 

såväl grund- och gymnasieskola, som för högre utbildning. Här menar jag att ett 

samlat grepp på nationell nivå är nödvändigt. Genom att utvärdera och följa 

upp den skrivrelaterade verksamhet som finns idag, vid olika lärosäten och 

inom olika utbildningsinriktningar, kan vi få värdefull kunskap inför framtiden. 

I detta är språkverkstädernas arbete en viktig del. Men kanske måste vi på allvar 

också föra in ett medvetet och kontinuerligt skriftspråksarbete i den högre ut-

bildningens kurser och utbildningsprogram. Med skriftspråklig progression, 

parallellt med vetenskaplig och ämnesteoretisk progression, skulle vi då på ett 

hållbart sätt kunna skapa en modern akademisk skrivundervisning.   
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