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Förberett seminarium svenska 

I medierna hävdas emellanåt – mer eller mindre högljutt – att dagens studenter inte kan skriva. Man 
kan hävda att sådana utspel är del av en kontraproduktiv skrivkrisdiskurs (Malmström 2017). Men 
bakom dem står i många fall universitetslärare som är frustrerade över att undervisningens kvalitet blir 
lidande eller att lärarens tid inte räcker till. Det är en situation som påverkar både studenter och lärare. 

För att få en klarare bild av våra studenters faktiska skrivförmåga genomfördes vid HT-fakulteterna en 
pilotstudie under våren 2017 (Josefsson & Santesson 2017). I pilotstudien deltog ca 100 studenter, 
samtliga nyantagna på grundkurser inom HT, som skrev en referatuppgift. Referaten har bedömts med 
utgångspunkt i gymnasieskolans betygskrav och kraven för högskolebehörighet.  

Resultatet visar stor spridning i studentgruppen, men anmärkningsvärt är att mer än tredjedel av 
studenterna misslyckas med någon eller några aspekter av sitt skrivande. Oftast gäller det 
styckeindelning, stilnivå eller meningsbyggnad. En rimlig fråga i sammanhanget borde då vara om 
detta är att betrakta som brister eller om det helt enkelt är vad vi kan förvänta oss hos personer som 
inte är skolade akademiker utan i början av sin universitetsutbildning (Ask 2007). 

Under seminariet kommer vi inledningsvis att resonera kring studenternas skrivförmåga utifrån fyra 
olika perspektiv: 

• högskolans behörighetskrav,  
• gymnasieskolans kunskapskrav,  
• universitetslärares förväntningar och  
• universitetets ansvar för studenters skrivutveckling. 

Därefter vill vi föra en konstruktiv diskussion om hur studenter kan utveckla sitt skrivande under 
universitetsstudierna. Diskussionen är inte tänkt att kretsa kring huruvida studenternas skrivförmåga 
var bättre förr. Istället vill vi diskutera hur vi kan stödja skrivutvecklingen hos de studenter vi har. 

Diskussionspunkter: 

• Vad kan vi, med utgångspunkt i högskolans behörighetskrav och gymnasieskolans 
kunskapskrav (Skolverket 2011), förvänta oss av studenterna? 

• Hur kan studenterna utveckla sitt skrivande under universitetsutbildningen? 

• Vilka resurser, insatser och funktioner skulle kunna stötta ämnena och studenterna? 
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