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Kartläggning av lärares upplevelser av behov av 
språkstöd till studenter med annat modersmål än 
svenska vid Högskolan Kristianstad 

Inledning och bakgrund 
Sedan propositionen (Prop. 200 I /02: 15) om den öppna högskolan och 
den breddade rekryteringen kom 2001 har ett av regeringens mål varit 
att 50 % av en årskull ska genomgå högskoleutbildning. Detta har fått 
konsekvenser som bland annat har medfött att studenter från nya 
grupper i samhället har sökt sig till högskolan, vilket har lett till mer 
heterogena grupper än tidigare. Det var i detta sammanhang som 
Scriptum/språkverkstäder bö1jade sin verksamhet och som idag har 
utvecklats till Lärverkstäderna och består av flera verkstäder med olika 
inriktningar. 

Kvalitetsgranskning av examensarbeten från HSV, som nyligen trätt i 
kraft, ställer ökade krav på studenters akademiska skrivande. Det har 
därför avgörande betydelse att examensarbetena uppfyller de 
tillräckliga innehållsliga kraven för att program ska kunna behålla sin 
examensrätt. 

I framtiden kommer troligtvis färre studenter att påbö1ja högre studier 
vid högskolor och universitet eftersom studentårskullarna minskar, 
vilket medför krav på ökad genomströmning av de studenter som 
påbörjar sina studier. 

I projektet på Högskolan Kristianstad (2011) om studenters avhopp 
från sin utbildning, framkom av resultatet fyra förslag till åtgärder. Ett 
av dessa förslag handlade om att ge språkstöd ti ll studenter med annat 
modersmål än svenska och det föreslogs en kartläggning för att få 
kunskap om hur stort problemet var. Som fö rsta steg i denna 
ka1tläggning intervjuades programansvariga och lärare på HKR om hur 
de upplevde att studenter med annat modersmål än svenska klarade 
sina studier. 

De erfarenheter som personal inom LRC:s språkverkstäder har är att 
behov av språkstöd varierar på olika program och ser o lika ut. Lärare, 
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särskilt från vissa program, har under åren hört av sig och uttryckt oro 
över att studenter presterar sämre skriftliga arbeten än för några år 
sedan och att det kan röra sig om allt från reflekterande texter, 
laborationsrapporter till examensarbeten på C- eller D-nivå. För att 
bemöta dessa olika behov har olika modeller av språkstöd provats 
inom lärverkstäders verksamhet. Dessa har varit både generella och 
specifika. Det har funnits språkkurser öppna för alla program, språkligt 
stöd till enskilda studenter, öppen skrivverkstad och föreläsningar om 
skrivande. Idag finns samtliga modeller kvar utom de öppna 
skrivkurserna. Utvärderingar och erfarenheter har visat att studenter 
med behov av språkstöd upplever st9det som mest effektivt då de 
bearbetar texter som är aktuella i den kurs de v1cl t11lfället läser.

Den öppna skrivverkstaden besöks av studenter med olika problem. 
Vanligast är behovet av stöd i skrivandet, då studenten skriver ett 
paper, ett referat, en rapport eller en C- eller D-uppsats. I de flesta fall 
räcker det att studenten kommer några gånger, för att upptäcka vad 
som kan förbättras i det egna skrivandet. Det kan röra sig om 
talspråkliga texter, textbindning, syftning och formuleringar. I andra 
fall kan det vara mer djupgående svårigheter, då studenter inte har 
struktur i sina texter, inte följer en röd tråd eller saknar ett relevant 
innehåll. Dock är målet och har alltid varit att studenten får hjälp till 
självhjälp, så att han/hon kan fortsätta utveckla skrivandet på egen 
hand. 

Ovanstående bakgrundsbeskrivning är utgångsläget för denna 
undersökning. 

Syfte 
Syftet med denna rapport är att kartlägga lärares upplevelser av behov 
av språkstöd till studenter med annat modersmål än svenska enligt ett 
av förslagen i projektet om studenters avhopp vid Högskolan 
Kristianstad (2011 ). Allt eftersom arbetet med kartläggningen pågick, 
blev fokus ett annat så att det kom att omfatta behovet av språkstöd till 
alla studenter, oavsett modersmål. Detta beror på att det i 
intervjumaterialet framkom ett generellt behov av språkstöd som inte 
enbart kunde kopplas till studenter med annat modersmål än svenska. 

För tydlighets skull kommer följande benämningar användas i 
rappo11en. 

• LI -studenter för studenter som har svenska som sitt
modersmål.

• L2-studenter för studenter som har svenska som sitt andra
språk.
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Arbetsmodell 
Inför planeringen av denna kartläggning delades arbetsgången in i tre 
faser - en förberedel sefas, då intervjuer/samtal med programansvariga 
och undervisande lärare fördes - en fas där insamling av resultat och 
synpunkter sammanställdes samt en tredje fas - analysfasen, som 
delvis sammanfaller med andra fasen men som går vidare och 
utvärderar vilka åtgärder som lärverkstäder redan gör och som kan 
utvecklas samt vilken typ av nya åtgärder som kan tänkas behövas. 

Då förberedelsefasen pågick under februari/mars månad, samlades 
material in utifrån samtal/intervjuer med 
programansvariga/programområdesansvariga och undervisande lärare 
från: 

• Socionom- och Socialarbetarprogrammet 
• Sjuksköterskeprogrammet 
• Digital design 
• Sociologi 
• Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) 
• Biologprogrammen 
• VA- och kretsloppstekniker- programmet 
• Ekonomiprogrammen 
• Gastronomiprogrammet 
• Förskollärarprogrammet 
• Grundlärarutbildningen 
• Personal- och arbetslivsprogrammet (PA) 
• Tandhygienistprogrammet 
• Folkhälsopedagogprogrammet 

lnför dessa samtal hade de intervjuade personerna i förväg fått 
öppna frågor att utgå ifrån som berörde L2-studenters skrivande, 
skriv uppgifter, läsförståelse, muntliga/skriftliga presentationer 
enligt följande: 

• Vilka är problemen? Konkretisera! 
• Skrivande? Skrivuppgifter? 
• Läsförståelse? 
• Muntliga redovisningar eller presentationer? 
• När under utbildningen, enskilt eller i grupp? 
• Övrigt? 

Huvudsyftet var då vi inledde samtalen/intervjuerna att ta reda på vi lka 
problem med skrivande eller läsförståelse som de undervisande lärare 
uppfattade att L2-studenter hade, jämfört med LI -studenter och i så 
fall vilka åtgärder i form av språkstöd som behövdes. Så som tidigare 
nämnts blev resultatet av intervjumaterialet något annorlunda än vad vi 
föreställt oss. Behovet av språkstöd för L2-studenter visade sig inte 
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vara större än för L I -studenter. Det finns a lltså ett generellt behov av 
sp~r. Därutöver fram kom att studenters 
förändrade attityder till studier utgör ett stort problem. --- ----
Sammanställning av resultat av intervjuer 
Vid varje samtal/intervju fördes anteckningar, vilka ligger till grund 
för den sammanställning som följer. 

I sammanställ ningen kunde tre problemområden identifieras utifrån det 
insamlade intervjumaterialet. Dels handlar det om vad som är generellt 
om skrivande för enbart L2-studenter och sedan för L2-studenter och 
LI -studenter, dels om studenters attityder till studier. 

Generellt om skrivande för L2-studenter 
Antalet L2-studenter varierar under o lika läsår och kan på många 
program vara mellan 25-50 %. Det enda program som har högre andel 
L2-studenter är BMA-programmet med 75%. På programmen med 25-
50% andel L2-studenter märks emellertid ingen större ski llnad mellan 
LI -studenter och L2-studenters skrivande. Dock är det annorlunda på 
BMA-programmet, där L2-studenter har större behov av skrivstöd än 
LI -studenterna. 

På flertalet program märks skillnad mel lan ambitiösa och mindre 
ambitiösa studenter både bland LI -studenter och L2-studenter och det 
går inte att särskilja den ena studentgruppen från den andra. Likaså är 
både LI-studenternas och L2-studenternas skri vande av varierande 
kvalite och det går heller inte att säga att endera gruppen skriver bättre 
än den andra. Enl igt några intervj uade programansvariga/lärare fanns 
uppfattningen att det bland LI-studenter, liksom bland L2-studenter, 
spelar större roll vilken sociokulturell bakgrund studenten har för att 
lyckas med studierna, än vi lket modersmål han/ho~ har, vilket många 
studier om breddad rekrytering också har pekat på. 

Det som dock skiljer L2-studenterna från LI -studenterna generellt är 
språkproblem som beror på influenser av det egna modersmålet, vilket 
påverkar ordförrådet, böjningar och ordföljd. L2-studenter kan också 
ha svårare att ta til l sig ett ämnesinnehåll i kurser på grund av att det 
tar lång tid att både lära sig nya begrepp på svenska och/eller engelska 
och lära sig ny kunskap. Det är ett dubbelt arbete att både lära sig ett 
nytt språk och ta till sig ny kunskap. Detta får till fö ljd att på vissa 
program kan större andelen underkända vara L2-studenter. Särski It kan 
detta ske i bö1jan av utbildningen. Det har också visat sig att om 
språkproblemen blir för övermäktiga avbryter många L2-studenter sin 
utbi ldn ing redan under första terminen. 

Som tidigare nämnts är det främst på BMA-programmet, där andelen 
L2-studenter är högre än på andra program, som större problem med 
studenternas skrivande och skillnaden mellan L I-studenterna och L2-
studenterna är mer uttalad. 
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Ett ökat antal L2-studenter har börjat söka sig till förskoleprogrammet. 
Dock har det endast i enstaka fall visat sig att de har problem med 
skrivande. De problem som istället har framkommit, har med 
studenternas yttre omständigheter att göra så som familjeförhållanden 
eller ekonomiska bekymmer, vilket för övrigt även gäller de flesta 
andra program. 

Inom distanskurserna, där det pågår mycket skrivarbete, märks ingen 
större skillnad mellan LI-studenters och L2-studenters skrivande. 
Problemet är snarare att de tilldelade resurserna inte räcker för att ge 
studenterna den respons och det stöd som behövs. 

Generellt om skrivande för alla studenter 
Det upptäcks tidigt vilka studenter som har svårigheter med skrivandet. 

~tema är Lbland knappt läsbara - det saknas sammanhang och det är 
hög g ri d av talspt1°klighet ochotydlighet i ordvalet. Det är problem 
med formuleringar, argumentering, tempusväxlingar, slanguttryck och 
vanliga syftningsfel och överanvändning av "man" och "den/det", 
stavning, särskrivning och meningsbyggnad. Oftast blir det texter som 
är uppradningar av refererande textstycken utan sammanbindning eller 
problematisering av innehållet och med bristfälligt kritiskt tänkande. 

Det tycks som om studenterna saknar träning i det reflekterande sättet 
att skriva, då de påbö1jar sina högre studier. Dessutom upplevs det som 
att många studenter har svårigheter med att förstå de skrivu ifter 
soingesv, et i sin tur !<an ha oli a för aringar. Skrivuppgifter kan 
·vara svårtolkade men studenter ger sig ibland inte den tid som behövs 
för att uppnå djupförståelse. Detta hör delvis samman med läsning av 
kurslitteratur, där alltför ytlig läsning inte ger tillräcklig förståelse, 
vilket får konsekvenser för det reflekterande sättet att skriva. När sedan 
delar av kurslitteraturen är på engelska, kan det bli än svårare med 
läsförståelsen och skrivandet. 

Det framgår av intervjuerna att en tydlig försämring i studenternas 
skrivande har skett under senare år. Tidigare år gavs i början av 
utbildningen mestadels skriftliga uppgifter i grupp och det enskilda 
skrivandet kom in senare under utbildningen - ibland så sent som sista 
terminen - då studenterna skrev rappo11er och examensarbeten . Stora 
problem med studenternas skrivande upptäcktes först i samband med 
dessa rapporter och mång~_g.rogram_har därför vidtagit åtgärder för att 
förbättra studenternas skrivande. Det är numera vanligt i flera program 
att redan under de två första terminerna ha enskilda skriftliga uppgifter, 
där inte bara innehållet utan också språket kommenteras. Andra 
program har infö11 egna modeller för integrerat skrivstöd under 
kursernas gång med goda resultat. Det finns även i vissa programs 
kursplaner tydliga kriterier i FLÄR:en, där krav ställs på det skriftliga 
språkbruket. Dessa krav måste studenten uppnå för att få godkänt 
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betyg. Sammantaget har dessa åtgärder som gjorts i bö1jan av 
utbildningen haft positiv effekt för hur studenten sedan har lyckats i 
sin skriftliga produktion kommande terminer. 

Inom de olika programmen är skrivandet tydligt yrkesinriktat och varje 
disciplin har sitt eget sätt att skriva. Studenterna skolas på så sätt in i 
det egna yrkesspråket. Det är därför viktigt att medvetandegöra 
språkets betydelse för studenten, eftersom det är en del av 
yrkeskunnandet att kunna formulera sig på ett tydligt och korrekt 
språk. Alla studenter som påbö1jar högre studier behöver redan i bö1jan 
av i sin utbildning tränas i det akademiska språket och lära sig vikten 
av att uttrycka sig i skrift. 

Svårigheter att identifiera olika språkliga problem hos studenter kan 
förekomma. Det kan finnas inslag av dyslexi men ingen diagnos har 
ställts. Hos studenten kan det upplevas som pinsamt att deras texter 
inte är begripliga, vilket kan vara en orsak till att de inte tidigare sökt 
hjälp med sina skrivproblem. 

Examinerande lärare ger ibland kommentarer även på studenters 
språkbehandling men det upplevs som mycket tidskrävande och fokus 
ligger på det vetenskapliga innehållet i arbetet. 

Studenter kan ibland ha svårt att ta till sig kritik och blir ledsna eller 
upprörda över att de inte blir godkända. Även föräldrar kan höra av sig 
i enskilda fall och undra över varför inte högskolan tar bättre hand om 
sina studenter. 

Attityder till studier 
Förutom att det finns studenter som är ovana vid skrivande och 
akademiska studier, oavsett modersmål, har det vid samtliga samtal 
framkommit att attityder till studier bland studenter och på de flesta 
program har förändrats. Uppskattningsvis rör det sig om 10 % som 
lägger ned mycket lite tid på sina studier och 20 % som är mycket 
ambitiösa. 

Det är främst under de senaste fem åren som attitydförändringarna till 
studierna har skett enligt intervjuerna. Kurslitteraturen läses inte i 
samma utsträckning som förr och närvaron under föreläsningar har 
sjunkit. Studier tycks uppta en liten del av studenternas tid och istället 
kan det vara familjen, arbete eller resor som tar studentens tid i 
anspråk. Det finns även ett tydligt samband mellan hög frånvaro och 
dåliga studieresultat. 

De problem hos studenten, som kan upplevas som bristande 
läsförståelse, har i många fall att göra med tidsbrist, att studenten 
prioriterar annat framför studierna - ibland finns inte ens tid att 
tillräckligt noggrant ha läst instruktioner till ett arbete. Inlämnade 
texter kan ha ett tunt innehål l, vilket oftast har att göra med att 
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kurslitteraturen inte är läst på djupet eller bearbetad på ett fullgott sätt. 
Följden blir att många inte klarar godkändgränsen på skriftliga 
tentamina och att det inte är ovanligt att studenter göra flera 
resttentamina. 

Nuvarande stödåtgärder 
Det har framgått av våra intervjuer/samtal, att många program under 
senare år eller ganska nyligen, vidtagit åtgärder i form av olika slags 
integrerat skrivstöd. Det kan röra sig om att studenter under första 
terminen gör en enskild skrivuppgift för att tidigt träna det egna 
skrivandet. Under tiden skrivarbetet pågår, får studenterna både 
handledning av lärare och respons av kurskamrater i mindre grupper. 
Under andra terminen följs träningen av skrivandet upp, då 
övningsuppsatser skrivs i grupper men med tydliga anvisningar om att 
samtliga gruppmedlemmar måste vara delaktiga i skrivprocessen. 

Det finns liknande exempel på andra program där individuella 
skrivuppgifter ges under första terminen. Dessa består av olika 
texttyper som är knutna ti 11 det framtida yrkesspråket. Innehållet kan 
handla om att koppla erfarenheter från yrkesverksamheten till 
vetenskapliga teorier. I dessa texter märks stor skillnad mellan vad 
som refererats från litteratur och vad studenten själv har skrivit. Då 
texttyper, som är kopplade till yrkesspråket visas, upptäcker studenten 
att det krävs ett särskilt yrkesspråk och att det måste vara tydligt 
formulerat. Medvetenheten om det egna skriftspråket väcks därigenom 
och motivationen för att utveckla skrivandet kan öka. 

Överlag har många program utarbetat modeller, där integrerat 
skrivstöd ingår, om inte i alla så åtminstone i en del kurser. Särkilt 
fokus på skrivande läggs också under de två första terminerna. 
Undervisande lärare på kurserna har ambitionen att kommentera om 
möjligt både innehål I och språk i alla studenternas skrift I iga arbeten. 

Ett annat exempel på en modell i ett program, som fallit väl ut och som 
har varit igång sedan 2-3 år tillbaka, är införandet av extra stödinsatser. 
Studenterna skriver både individuellt och i grupp från första terminen 
och får feedback dels på språket och formalia, de ls på innehållet. 
Kriterier för talat och skriftligt språk är också inskrivna i FLÄR:en i 
enstaka kursp laner. Detta gjordes sedan granskningen av HSV hade 
lyft fram betydelsen av muntlig och skriftlig kommunikation i 
utbildningen. 

De program som på olika sätt använder sig av integrerat skrivstöd 
tidigt i utbildningen, märker skillnad på studenternas skrivande redan 
under andra terminen i utbildningen. Studenterna har bättre struktur i 
sina texter och ger tydligare och mer korrekta referenser. 

Övrigt skrivande under utbildningen sker i samband med 
examensarbetena, då studenterna skriver parvis. Oftast bi ldar L2-
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studenterna egna par. Lärarna ger i första hand gensvar på innehållet 
och specifika begrepp och lite gensvar på det språkliga. De upplever 
det svårt att veta hur de ska förhålla sig till den skriftliga formen. 

Intervjuade programansvariga/lärares förslag på åtgärder 
Som det har visat sig i intervjumaterialet använder några program 
redan olika modeller för integrerat skrivstöd. Vissa av modellerna är 
mer framgångsrika än andra och det finns alltid något som kan 
förbättras. På andra program har arbete med skrivstöd nyligen kommit 
igång. 

De åtgärder som redan i bö1jan av studenternas utbildning behöver 
göras är fastställandeJ!VJ ydliga lsrav _Q_m__d~n _skrift! i_ga.fo,,men i 

.. - --- - --=-----
FLAR :en, för att ~ap medvet~tet om betydelsen av ett korrekt 
språk. Dessutom måste de undervisande lärarna vara överens om att 
prova och utvärdera olika modeller för att utveckla studenternas 
skrivande. 

En väg att gå kan vara att förtydliga skriftliga krav på texter och på 
muntlig framställning på olika nivåer samt skriva in dessa i kursplaner 
eller andra dokument så att en p_rogressiOJI under utbildningens gång 
blir synlig. Under första terminen s<rivei· studenterna exempelvis i 
grupp men får även skriva någon enskild uppgift. Under senare 
terminer utvecklar studenten det egna skrivande med ökade krav 
utLfrån-specifika mål. --
Dock kvarstår den stora utmaningen för undervisande lärare, hur 
konkret göra för att stödja studenter som inte blir godkända, trots 
progressionsplaner. Ett förslag kan vara att studenterna har egen 
självbedömningsmall som utgår från programmets föreslagna 
skrivprogressionsplan, för att på så sätt göra studenten delaktig i sin 
egen skrivutveckling. Läraren kan sedan ge respons utifrån 
studenternas svar. Denna form av studentens egen bedömning av den 
skriftliga formen kan utgöra en del vid ett examinationstillfålle. 

Då lärare ger respons på studenters texter, har det ibland visat sig svårt 
at förstå lärarnas kommentar~· !Jll förbättringar. Ett sätt att förtydliga 
den skriftliga formen på en text kan då vara a skriva en 
mönsterrappmt för att visa det goda exemplet samt att jämföra med en 
dålig rapport med kommentarer till. 

Förslag på andra åtgärder kan vara att~gt_@rbereda studenterna att 
tt!in~ g i exame~sarb~_tets oli!s_l:! delar. De kan bö1ja med att lära sig 
skriva en litteraturgenomgång utifrån en bestämd litteraturlista eller 
utvalda artiklar. Därefter kan studenten lära sig göra kvantitativa och 
kvalitativa analyser och skriva enkäter. Dessa olika delar kan sedan 
behandlas under utbildningens gång i kurser där det lämpligen passar 
bäst in. Dock måste helheten i det avslutande examensarbetet finnas 
med så att studenten ser var de olika delarna hör hemma. Genom 

Högskolan Kristianstad • 291 88 Kristianstad• 044-20 30 00 • infö@hkr.sc • www.hkr.sc 



Sidan 9 av 13 

föreslagna modell kanske det skulle vara möjligt att undvika staplandet 
av information och referenser som annars är så vanligt bland 
studenternas examensarbeten. 

För att undvika att slarvigt skrivna texter lämnas in kan~tema 
läsa och s råk ransk varandras texter. Detta kan även vara en 
äroets orm som kan omsättas i den fra-;:;, tida yrkesrollen då olika 
offentliga dokument skrivs. 

Vissa program har mycket av kurslitteraturen på engelska och när 
dessutom ämnesinnehållet är komplicerat blir det än svårare att ta till 
sig nya kunskaper. För att stödja studenterna i studierna kan 
sammanfattningar av föreläsningar och kurslitteratur i form av 
kompendier ges. 

Ett arbete som nyligen har påbö1jats i ett program är en översikt av 
studenternas olika skrivuppgifter under utbildningens gång. 
Anledningen till detta arbete är att många studenter blir underkända på 
sina C-uppsatser på grund av språkliga brister. I utbildningsplanen står 
det att studenten ska behärska det formella skriftspråket men däremot 
är detta inte uttryckt i kursplanerna. Tanken är att det på sikt ska finnas 
FLÄR i kursplanerna, som beskriver generella skrivkompetenser, som 
exempelvis vad det innebär att skriva ett referat eller en rapport, göra 
insamling och analys av data samt att använda ett kritiskt tänkande. 

Andra förslag på åtgärder för att förbättra skrivandet kan vara att ordna 
workshops i skrivande, antingen på nätet eller på campus. Studenterna 
kan i sådana fall producera egna texter i olika genrer så som rapporter 
och essäer och examineras både utifrån innehåll och språk och ju fler 
textgenrer som studenten tränas i desto lättare blir det att lära sig än 
fler. Ännu ett förslag var att studenter erbjöds en förberedande 
skrivkurs innan de påbörjade sina högskolestudier. 

För att underlätta skrivandet på nätkurser men även på campusförlagda 
kurser bör det finnas länkar dit studenten snabbt kan ta sig för att få 
hjälp med språkliga frågor. Ett konkret förslag till språkhandledning på 
nätet skulle kunna vara att lägga länkar till filmer om akademiskt 
skrivande för att ge en samlad överblick av det språkstöd som finns 
ti I lgängl igt. 

Vad gäller studenternas träning i läsförståelse kan det vara svårt att 
kontrollera om studenterna läst all kurslitteratur. I vissa fall är det 
teorier som ska appliceras på litteratur och film och då utgår 
studenterna från anteckningar från föreläsningar. [ andra fall är det 
frågor på hemtentamen som kan vara utformade som punktnedslag där 
det efterfrågas viktiga begrepp. Böcker i sin helhet behöver därmed 
inte vara lästa. Då en del litteratur är abstrakt kan det var ett stöd att 
den först har bearbetats genom muntlig gruppdiskussion, vilket har 
visat sig ge goda resultat för läsförståelsen. Det behöver lyftas fram 
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olika sätt att behandla kurslitteraturen för att visa på att den 
kurslitteraturlista som finns mer eller mindre ska examineras. 

Analys och resultat ställda i relation till existerande forskning 
Vi gick ut med föreställningen att L2-studenter skulle ha stora problem 

med det akademiska skrivandet. Dock visade det sig att detta inte var 

fallet, utom i enstaka fall. Skrivandet var ett mer generellt problem för 

alla studenter oavsett modersmål. Det framgår tydligt av våra 

intervjuer att det skett en försämring av den skriftliga kompetensen 

under senare år. De flesta program har själva insett problemet och 

redan påbö1jat eller bö1jat fundera över olika modeller av skrivstöd 
redan under första terminen, för att tydliggöra för studenterna att 

skrivandet är en viktig del av en akademisk utbildning. Det räcker inte 

med ämneskunskaper utan dessa måste även kunna presenteras på ett 

klart och tydligt sätt, såväl skriftligt som muntligt. Ett annat generellt 

problem berör studenters ändrade attityder till akademiska studier, då 

studenter väljer att inte läsa anvisad kurslitteratur i samma utsträckning 

som tidigare. Det har också visat sig att närvaron är ett problem och att 

det framgår att sambandet mellan hög frånvaro och att bli underkänd 

på tentamina är stor. Dessa resultat stöds också av forskningen som 

framgår nedan. 

I en pågående studie av Patricia Staaf ( 2012) vid Linneuniversitetet 

och Malmö högskola undersöks ski llnader i språkanvändning i 

examinerande texter mellan studenter med svenska som första 

respektive andraspråk. Studenterna läser första året på ett treårigt 

samhällsvetenskapligt program och samtliga uppfyller kraven på 

grundläggande behörighet. Undersökningen fokuserar på skillnader 

och likheter i de språkliga strategier LI- respektive L2-studenter 

använder för att nå studieframgång och i vilken mån dessa skillnader 

och likheter motsvaras av lärares generella uppfattning om de två 

studentgrupperna. Preliminära resultat visar att texterna skrivna av 

studenterna med svenska som andraspråk uppvisar oväntat få typiska 

andraspråksdrag som problem med ordföljd, tempus och bestämdhet. 

Skillnader mellan de två grupperna gäller snarare textbindning mellan 

och inom satser, användning av metatext samt stavning och precision i 

ordval. I fråga om ordval verkar andraspråksstudenterna bl. a. ha 

problem med det som beskrivs som gråzonsord, dvs. vardagliga ord 

som är välkända för förstaspråkstalare och som används med specifik 

betydelse inom olika ämnen. Andraspråksstudenterna verkar också 
osäkra på hur referatmarkörer kan konstrueras och använder färre 

grammatiska metaforer än förstaspråksstudenterna. Den största 

skillnaden mellan de två grupperna verkar gälla sätt att uttrycka den 

egna hållningen och genreanpassning. Utöver dessa skillnader, som 
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endast delvis motsvarar den bi ld lärare ger av studenternas skivande, är 
det stora likheter i de två gruppernas texter. Texterna är, i förhållande 
till den akademiska normen, generellt talspråkliga och pratiga och 
många utmärks av ett personligt perspektiv. 

I Sofia Asks avhandling Vägar till ett akademiskt skrivande (2007) 
behandlas mycket av den problematik som framkommit i denna 
rapport. Det tar tid för studenter, i övergången från gymnasiet till 
universitetsstudier att lära sig skriva och läsa akademiska texter. 
Studenter behöver därför tidigt få stöd att träna sig i det akademiska 
skrivandet och att bearbeta kurslitteraturen. Det stöd studenterna i 
Asks studie \11irderad~ m~ t~ iduell ~and ledning - inte enbart en 
skriftlig - utan en personli~ såd_an. Lärarrespons ärallt; å det viktigaste 
stödet enligt studenterna i Asks studie men även respons från privata 
nätverk, så som från andra kurskamrater, har stor betydelse. Det 
behövs även allmänt ökade undervisningsinsatser som främjar 
studenternas skriftspråkliga kompetens och ansvaret ligger inte enbart 

~ 
på ämnet svenska. Studenterna har ett behov av enhetliga "mallar, mer 
feedback, enhetliga normer för olika universitetsämnen, ökat 
handledarstöd och ökade undervisningsinsatser om skrivande i högre 
utbildning" (s 162). Läsning av kurslitteratur är också ett stöd för 
utvecklingen av det akademiska skrivandet, eftersom det ger textuella 
förebilder. 

Mona Blåsjö (2004) har i sin avhandling Studenters skrivande i två 
kunskapsbyggande miljöer studerat hur man kan se på studenters 
skrivande i ämnena nationalekonomi och historia. Det som bland annat 
framkommit är att studenternas språkbruk är intimt förknippade med 
den rådande kunskapssyn som tillhör den akademiska miljön de 
befinner sig inom. Dessutom har det visat sig att en förankring av 
studenters egna erfarenheter och framtida professionella verksamheter 
i undervisningen har betydelse för ett aktivt deltagande och motivation 
för akademiska studier. Studien visar även att lärarna inom de två 
undersökta akademiska miljöerna har olika sätt att tänka och att 
utmaningen i mycket kan vara att beskriva för studenterna vad de olika 
sätten att tänka innebär och hur den språkliga formen kan se ut. 
Språkmiljön inom nationalekonomin genomsyras av logiska 
resonemang utifrån olika antaganden och modeller. Det förekommer 
mycket lite skrivande under de första terminerna och föreläsningar är 
den vanligaste undervisningsformen. Inom ämnet historia är 
språkmiljön annorlunda. Här är det vanligt med resonemang och 
problematiseringar utifrån olika perspektiv. Det förekommer mer 
skrivande och tolkning av texter och gruppundervisning är mer vanligt. 
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Inom skrivforskningen under de senaste decennierna understryks den 
stora betydelsen av skrivande för kunskapsutveckling samtidigt som 
studenterna behöver lära sig skriva i olika ämnens textmönster/genrer, 
vilket framgår i boken Skrivaför att lära av Dysthe med flera (2011) 

Dessa två olika funktioner för skrivande benämns som tankeskrivande 
och presentationsskrivande. Tankeskrivandet är till för dig själv och 
används för att utreda och utveckla de egna tankarna och att 
verbalisera dina kunskaper. Detta skrivande är i första hand viktigt i 
början av ett arbete med en text. Därefter tar presentationsskrivandet 
vid och texten bearbetas/omformuleras så att den ska kunna förstås och 
läsas av andra mottagare än dig själv (Dysthe m.fl. 2011) . 

Dysthe med flera (2011) visar även utifrån en rad forskningsstudier det 
stora inflytandet som studentkamraters respons och skrivargrupper har 
på studenters prestationer. I boken kan man ta del av en generell 
modell för respons/feedback och även råd, grundregler och strategier 
för hur responsarbetet kan gå till. 

Förslag på framtida stödåtgärder från lärverkstäder 
I. På lärverkstäders hemsida finns redan filmer om 

skrivhandledning och databassökning, som med fördel kan 
användas och länkas till It s learning eller motsvarande 
lärandeplattform. Hemsidan kommer även att utvecklas så att 
filmer om exempelvis studieteknik finns. Målsättningen är att 
o · former av stödmaterial ska bli mer lättiJlgängUg{l och fritt 
kunna användas av både lärare och studenter redan under första 
terminen. 

2. En tanke är att lärverkstäder ska kunna utgöra en 
samtalspartner för programansvariga och lärare vid ----- -upp äggning av egna kurser, för att tydliggöra en 
skrivprogression i kursen eller programmet. Skrivhandboken, 
som är planerad att bli klar till höstterminen 2012, är också 
tänkt att vara ett hjälpmedel för lärare. 

3. Det är viktigt att börja med det individuel la skrivandet ·e n 
under · ·sta terminen vilket flera program redan har insett. 
Studenter och lärare måste vara medvetna om att ju tidigare 
träning i skrivande påbö1jas, desto större möjlighet har 
studenten att lyckas i sina studier. Här kan lärverkstäder vara 
med och d' kutera · möjlighete · oc m_pdeJI r..hur detta kan 
genomföras. 

4. Det lärverkstäder förordar i första hand är att det ges ett 
integr~b's~ ~ under kursens gång. Tidigare erfarenheter 

Högskolan Kristianstad • 291 88 Kri stianstad• 044-20 30 00 • info, hkr.se • www.hkr.sc 



Sidan 13 av 13 

har visat att detta är det mest effektiva skrivstödet. va1je 
disciplin har sitt eget sätt att skriva och sina texttyper som är 
anpassade till det kommande yrkesspråket. 

5. Ett konkret förslag som har diskuterats vid intervjuerna är ett 
pilotprojekt på BMA-programmet/ 
Landskapsvetarprogrammet/Biologprogrammet med 
schemalagt integrerat skrivstöd i vissa kurser under första och 
andra terminen. 

Kristianstad 2012-05-30 

Bodil Lennvig och Gunilla Yikbrant 
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