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Bakgrund

● UKÄ:s utvärdering av examensarbeten

● 2013 utformades riktlinjer för utveckling av 
förskollärarstudenters skrivande

● 2014–2016 kurs för alla lärarutbildare på alla 
lärarprogrammen

● Kursplanerna revideras med avseende på det 
akademiska skrivandet. Ledde till nya lärandemål.

● 2017 uppdrag att göra utredning och handlingsplan för 
att främja breddat deltagande med fokus på språklig 
kompetens.

● Ledde till personalförstärkning på skrivarverkstaden

● Uppföljningsstudie på förskollärarprogrammet
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Utgångspunkt

Att lära sig skriva vetenskaplig 
text tar tid och är inget man lär sig 
först när det är dags för 
examensarbete.
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Verb i lärandemål i förskollärarprogrammet 
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Analysera (18)
Redogöra för (17)
Beskriva (15)
Problematisera (13)
Identifiera (10)
Diskutera (9)
Kritiskt granska (9)
Tillämpa (9)
Reflektera (8)
Argumentera, granska, genomföra, visa förmåga, motivera, 
planera (3)
Redovisa, välja ut, stödja, utveckla, kritiskt analysera, kritiskt 
bedöma, använda, sammanfatta, sammanställa, systematisera, 
dokumentera, ge exempel på, lösa, iaktta, urskilja, formulera 
(1-2)



Förväntningar – UKÄ

● UKÄ (2017) angående utvärderingar 2017–2022: ”Vi fokuserar på hur 
utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå 
examensmålen.” 

● I utvärderingen ingår lärosätets självvärdering, intervjuer och övriga 
underlag liksom studenters självständiga arbeten. UKÄ vill veta hur 
lärosätena säkerställer att studenterna når målen.
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Förväntningar – UHR

UHR, Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper? (2016), några 
punkter: 

● Lärosätena bör tydliggöra hur de planerar att arbeta med stöd både innan 
och under studierna samt i övergång till arbetslivet. 

● UHR pekar på att fokus på breddat deltagande är en framgångsrik strategi 
och att det inte räcker att enbart fokusera på breddad rekrytering. 

● UHR menar att insatser för nya studenter är viktiga. Särskilt sådana som 
innefattar samtliga studenter – både studietekniska och sociala- och löper 
med kontinuitet under hela första terminen. 

● UHR pekar på att ”stöd bör i sammanhanget breddat deltagande inte 
förstås som att det åtgärdar brister hos studenter från 
underrepresenterade grupper, utan anpassar högskolemiljön efter andra 
behov än den historiskt utformats för” (s.81). Idag erbjuder nästan alla 
lärosäten stöd i akademiskt skrivande på svenska och cirka hälften på 
engelska (s.81).
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UHR (2)
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UHR menar att högskolepedagogiken måste bli bättre på att 
fånga upp dessa områden och man menar att den riskerar att 
bli stelnad medan andra aktörer istället är satta att arbeta med 
”stöd”. Istället måste högskolepedagogiken rikta in sig på ”hur 
undervisningen pedagogiskt förhåller sig till akademiskt 
skrivande och informationssökning”.



Vad säger forskningen? 
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Chanock (2017): Stud. mer motiverade att utveckla skrivandet 
om det integreras i olika ämnesdiscipliner. Då blir också 
ämnets kultur synligt för stud.

Lennartsson-Hokkanen (2016): Progr. samarbetade med 
språkverkstad som bidrog med föreläsningar, bedömning och 
handledning. Ledde till vidgat perspektiv på vet.skriv.

Forskningen i stort sett enig – studenterna utvecklar sitt 
vetenskapliga skrivande bäst om det ingår i ämnenas olika 
kurser. Då utvecklas såväl skrivandet som ämneskunskaperna.



… studenterna?
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I intervjuer med stud. på lärarprogrammen vid två olika 
tillfällen framkommer:

• Att hur mycket stöd stud. får hänger på eldsjälar
• Att fokus ligger på formaliakrav
• Att kurslärare inte alltid själva förstår lärandemål om 

skrivande
• Att strukturerad undervisning om skrivande efterlyses
• Att mönstertexter, skrivande kopplat till arbetslivet och mer 

läsning är utvecklande.



… och lärarutbildarna?
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I intervjuer och enkäter med lärare på lärarprogrammen   
framkommer:

• att mer tid i kurserna behövs,
• att samarbete med kolleger är viktigt,
• att samsyn kring bedömning och kring målet med 

skrivandet är viktigt,
• att kompetensutveckling behövs kontinuerligt, dels för att 

introducera de nyanställda, dels för att hålla samtalet vid 
liv,

• att en organisation skapas för regelbundna möten med 
kolleger, gärna med miniföreläsningar och läsning av 
relevant litteratur.



Några slutsatser
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• Lärare anger att skrivande sker i större utsträckning än före kursen. De 
flesta lärarna anser att de förändrat sitt sätt att undervisa.

• Organisation och systematik krävs för samtal och samverkan lärare 
emellan.

• Studenterna talar mer med varandra om skrivande.
• Samtalen och det utökade skrivandet kan skapa förståelse för den tysta 

kunskap som finns i varje ämnes kultur.
• Viktigt att skrivandet sker inom ämnena.
• Formalia verkar få (alltför?) stort fokus.
• Lärandemålen i kursplanerna viktiga. Skrivandet bör få tydliga mål för 

att inte bli personberoende.
• Blivit tydligt att undervisningen kan utvecklas och att inte ev. 

svårigheter skylls på studenterna.


