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Skrivdidaktik i akademisk 
grundutbildning 

Anna Malmbjer 
 

od läs- och skrivförmåga är en förutsättning för all högre 
utbildning. Det gäller i synnerhet universitetsstudier i hu-

maniora och samhällsvetenskap där ämnena är oupplösligt före-
nade med läsande och skrivande. I dessa ämnen är det själva 
språkandet som ”gör jobbet”. Därför innebär att lära sig ett hu-
manistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne i hög grad att lära 
sig skriva på det sätt som är accepterat i ämnet. Studenter får 
trots det inte särskilt mycket hjälp att skriva sig in i ämnesdiscip-
linerna även om det skrivs mycket inom humanistisk och sam-
hällsvetenskaplig grundutbildning.  

Flera universitetslärare har under de senaste åren larmat om 
studenters allt större svårigheter att uttrycka sig i skrift. Ur en 
artikel i Upsala Nya Tidning den 2 januari 2013 kan följande 
citat plockas som exempel: ”Våra studenter kan inte svenska”, 
”Bland de studenter som nu kommer till oss direkt från gymna-
siet har en majoritet problem med språket” och ”allra tydligast 
blir problemen då studenterna själva måste uttrycka sig i skrift. 
Utan hjälp av ordbehandlare är stavningen över lag eländig.”1 
Den breddade rekryteringen av studenter och ämnesdiscipliner-
nas specialiserade språkbruk brukar anges som förklaringar till 
studenters ”sämre” skrivförmåga och som motiveringar till be-
hov av olika insatser.  

                                                                               
1 Hanna Enefalk m.fl., ”Våra studenter kan inte svenska”, Upsala Nya Tid-
ning 2/1 2013. 
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Detta är emellertid inte något nytt fenomen. Skrivforskaren 
David Russell beskriver i sin bok Writing in the Academic Disci-
plines. A Curricular History hur ett behov av skrivundervisning 
på college och universitet i USA uppstod redan under 1870-
talet.2 Han menar att det berodde på att nya grupper började stu-
dera och att den högre utbildningen expanderade och fick en 
annan inriktning. Akademiska yrkesutbildningar började växa 
fram och en ny typ av universitet grundades som var inriktade 
på forskning och forskarutbildning. Med professionsutbildning-
arna och forskningsuniversiteten följde allt mer specialiserade 
ämnesdiscipliner som utvecklade allt mer specialiserade ämnes-
språk enligt Russell. Mellan år 1875 och 1885 tredubblades också 
antalet studenter i USA. När studenterna blev fler, blev också 
deras bakgrund allt mer skiftande. Det var inte längre bara en 
liten exklusivt grupp som studerade på universitet. Skillnaden 
mellan de nyblivna studenternas vardagsspråk och det specialise-
rade ämnesspråket blev därmed allt större.  

Professorer, lärare och den bildade allmänheten oroades över 
studenternas bristande skrivförmåga, särskilt vad gällde språk-
riktigheten, och skyllde på den förberedande skolan. Harvard 
införde därför 1874 särskilda antagningsprov där skrivförmågan 
testades och obligatoriska skrivkurser. Flera universitet och col-
lege följde efter och i princip alla college införde en obligatorisk 
skrivkurs, så kallad First-Year Composition.3 Den förberedande 
skolan gjordes också mer studieförberedande.  

Knappt hundra år senare var det dags för nästa språkliga kris 
inom den amerikanska högre utbildningen, the literacy crisis. 
Russell beskriver hur den högre utbildningen expanderade kraf-
tig, delvis som en följd av ekonomiska ersättningar till hemvän-
dande soldater, bland annat till collegeutbildning.4 Efter Sovjet-
unionens överraskande uppskjutning av Sputnik 1957 satsade 

                                                                               
2 David Russell, Writing in the Academic Disciplines. A Curricular History 
(Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002). 
3 Kurserna kan också kallas ”Freshman Composition” och ”Freshman Writing”. 
4 Kallad ”the GI Bill (of Rights)”. 
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också USA stort på forskning. Det ledde till en kunskapsexplo-
sion som i sin tur ledde till ännu mer specialiserade ämnesspråk. 
Kombinationen av breddad rekrytering och större ämnesspecia-
lisering förde även denna gång med sig högljudda klagomål på 
studenters skrivförmåga enligt Russell.  

Även i Storbritannien ansågs situationen så alarmerande att 
en utredning tillsattes för att utreda allt som kunde tänkas på-
verka elevers och studenters läs- och skrivförmåga och för att 
föreslå åtgärder. Utredningen arbetade i tre år och presenterade 
1974 sin 600-sidiga ”The Bullock Report”.5 Rapporten kom fram 
till att det var svårt att avgöra om studenters läs- och skrivför-
måga verkligen sjunkit. Istället konstaterades att kraven på läs- 
och skrivförmåga drastiskt höjts både inom högre utbildning och 
i arbetslivet. Utredarna föreslog en rad åtgärder som kan sam-
manfattas med studentaktiva arbetsformer och ökad mängd 
skrivande i alla ämnen, det vill säga en förändrad pedagogik. 

De problem inom högre utbildning under senare delen av 
1800-talet respektive 1900-talet som Russell beskriver skulle lika 
gärna kunna vara en beskrivning av problemen och diskussionen 
inom den svenska högre utbildningen idag, främst kanske när det 
gäller nya akademiska yrkesutbildningar som till sjuksköterska, 
polis och förskollärare. De lösningar som presenteras tycks också 
vara ungefär desamma som då, till exempel högre förkunskaps-
krav, särskilda satsningar på stöd och en förändrad pedagogik.  

Bokens syfte och innehåll 
Syftet med den här boken är att lyfta fram undervisningens bety-
delse och möjligheter för att ge studenter bra förutsättningar för 
att lyckas i sina studier. Utgångspunkten är att studenter både 
behöver skriva mycket och få explicit och genomtänkt skrivun-
dervisning för att bli bra på att skriva. Tolv lärare delar därför 
                                                                               
5 Alan Bullock, A Language for Life. Report of the Committee of Enquiry 
Appointed by the Secretary of State for Education and Science under the 
Chairmanship of Sir Alan Bullock F.B.A. (London: Her Majesty’s Stationery 
Office, 1975). 
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med sig av sin undervisning om, med, för och i skrivande, och 
sina insikter, överväganden, reflektioner, överraskningar, miss-
lyckanden, kunskaper och lärdomar. Genom boken vill förfat-
tarna visa på den potential skrivande har. De vill också visa på 
komplexiteten i skrivandet och vidga synen på vad skrivande och 
skrivundervisning inom högre utbildning kan vara. Sist men inte 
minst vill författarna förmedla skrivglädje och väcka skrivlust. 
Ansatsen är bred och kapitlen mycket olika sinsemellan. De ska 
ses som en provkarta på olika sätt att tänka, undervisa och skri-
va. Boken riktar sig till dig som undervisar inom humaniora och 
samhällsvetenskap och som är intresserad av att använda skri-
vande för att hjälpa studenter att lära och förstå bättre och för att 
lära studenter skriva både inom ämnet och i andra sammanhang. 

Gemensamt för alla kapitel är att de utgår från eller relaterar 
till begrepp som mottagare–mottagarmedvetenhet, genre–genre-
medvetenhet och kontext–kontextmedvetenhet. Gemensamt är 
också att skrivandet, mer eller mindre explicit, ses som en form 
av samtal, som en dialog. Ibland är mottagaren skribenten själv 
som har fått i uppgift att skriftligt klargöra och utforska sitt eget 
kunskapande. Andra gånger förs samtalet mellan studenter och 
en litterär genre när de genom skrivövningar utforskar dess 
inneboende struktur och skapar nya uttryck. Ytterligare andra 
gånger är mottagaren högst påtaglig som när studenter får i 
uppgift att tillsammans diskutera ett ämnesinnehåll på webben 
eller skriva om sitt ämne för en bred allmänhet.  

Boken innehåller tre delar. Den första delen består av en 
forskningsöversikt över främst amerikansk skrivforskning med 
relevans för studenters skrivande i humaniora och samhällsve-
tenskap. Forskning inom två olika skrivdidaktiska inriktningar 
presenteras, dels forskning om skrivande för att tänka, lära och 
minnas, dels forskning om skrivande och skrivundervisning i 
akademiska ämnesdiscipliner och professionsutbildningar. Kapit-
let har rubriken ”Skriva i alla ämnen – en forskningsöversikt” 
och är skrivet av Anna Malmbjer. Därefter följer bokens andra 
del med fem bidrag som alla diskuterar skrivande och skrivun-
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dervisning på en övergripande nivå, endera utifrån ett teoretiskt 
perspektiv eller utifrån egna erfarenheter. I kapitlet ”Vygotskij i 
skrivundervisningen” diskuterar Hélène Edberg hur en skrivun-
dervisning utifrån Lev Vygotskijs lärandeteori kan gestaltas på 
högskolenivå. Hon visar bland annat hur brevgenren kan funge-
ra som brygga mellan vardaglig skrivande och akademiskt skri-
vande och hur studenters skrivsvårigheter i början av en högsko-
leutbildning kan förstås med hjälp av Vygotskijs teori. På lik-
nande sätt diskuterar Anna Malmbjer utifrån Michael Bachtin i 
kapitlet ”Ett dialogiskt perspektiv på skrivande och undervis-
ning” om hur en dialogisk syn kan belysa aspekter av akademiskt 
skrivande som studenter (och lärare) vanligtvis inte är medvetna 
om. Hon visar också hur en dialogisk skrivundervisning kan se 
ut och bland annat hur problem med dubbla mottagare i skriv-
uppgifter kan hanteras. 

I kapitlet ”Populärvetenskapens pris” diskuterar Torbjörn 
Nilsson, utifrån egna erfarenheter som författare och som lärare 
på en kurs om att kommunicera forskning, de problem och möj-
ligheter som populärvetenskapligt skrivande inrymmer. Han frå-
gar sig bland annat vad populariseringar kan ge både den enskil-
da forskaren, ämnet och samhället i stort och vilka stötestenar 
som finns när populärvetenskapligt skrivande förs in i undervis-
ning. Sara Granath beskriver i sitt kapitel ”Skapande svenska 
med litteraturstudenter – erfarenheter och reflektioner” hur de 
erfarenheter hon har fått som teaterrecensent, tennisspelare, 
skådespelare och offentlig vedhuggare påverkat och utvecklat 
hennes sätt att undervisa i skapande svenska och att arbeta med 
textrespons. Hon reflekterar kring vad hon lärt sig av studenter-
na och deras skrivande och vad hon hoppas och tror att studen-
terna fått med sig från kursen. Även i nästföljande kapitel disku-
teras textrespons men där i samband med uppsatsskrivande och 
handledningssamtal. Ursula Naeve-Bucher introducerar i kapit-
let ”Handledarens utmaning. Kritik som reflekterande lärpro-
cess” begreppet akademisk kritik och diskuterar utifrån en re-
sponsmodell vilken typ av feedback som passar de olika problem 
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uppsatsskribenter kan ha. Hon visar bland annat hur lärare ge-
nom att uppmärksamma studenters kommunikationsmönster 
kan samtala effektivt och undvika missförstånd och konflikter.  

Bokens tredje och sista del innehåller fyra bidrag som har det 
gemensamt att författarna diskuterar skrivande och skrivunder-
visning utifrån en specifik kurs de haft och utifrån ett praktiskt 
pedagogiskt perspektiv. I kapitlet ”Skrivdagbok på lärplattform” 
jämför Paulina Nyman studenters reflektionsskrivande för hand 
och på en digital lärplattform under två kurser i kreativt skrivan-
de. På denna kurs har studenter i uppgift att löpande reflektions-
skriva om sin skapandeprocess, i detta fall textskapande. Hon 
beskriver de fördelar som både hon och studenterna ser med 
skrivande på den digitala lärplattformen. Även Stina Hållstens 
kapitel ”Om att använda ett digitalt redskap för diskussion – 
möjlighet eller begränsning?” behandlar skrivande på en digital 
lärplattform. Författaren har prövat att låta studenter på en in-
troduktionskurs förbereda sig inför seminarier genom att disku-
tera på en digital lärplattform. Det visade sig inte fungera som 
det var tänkt. Författaren reflekterar kring hur det kan komma 
sig utifrån ett aktivitetsteoretiskt perspektiv.  

I de två avslutande kapitlen beskrivs studenters skrivande 
under deras första termin på högskolan, utifrån ett lärarperspek-
tiv respektive ett studentperspektiv. Jenny Magnusson beskriver i 
kapitlet ”Skrivande och autenticitet inom högskolan. Lärarstu-
denters skrivande av veckobrev” en introducerande skrivkurs på 
ett grundlärarprogram. Hon redogör för hur skrivkursen är upp-
lagd och för alla de skrivpedagogiska överväganden som ligger 
bakom uppgiften att skriva ett veckobrev. Författaren beskriver 
också hur man kan arbeta med skrivande i en yrkesutbildning, 
där veckobrevet får fungera som exempel, och problematiserar 
tanken om autentiskt skrivande i skrivundervisning. I kapitlet 
”Får man säga att det känns hopplöst? Polisstudenter möter det 
akademiska skrivandet” är perspektivet studenternas. Kajsa Sköld-
vall, Charlotte Rising och Maria Danielsson beskriver ett peda-
gogiskt projekt där nyblivna polisstudenter introduceras till 
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akademiskt skrivande. De diskuterar hur akademiska texter och 
textnormer kan begripliggöras för studenterna och hur studen-
ters identitet och skrivande hänger ihop. De menar att en klok 
skrivundervisning kan hjälpa studenter att både utforska nya 
perspektiv och hitta sin akademiska identitet.  

Det ska understrykas att kapitlen är unika betraktelser gjorda 
av unika lärare kring unika situationer och specifika student-
grupper och kurser. Författarna hoppas att beskrivningarna och 
resonemangen kan inspirera både erfarna och oerfarna högsko-
lelärare till att pröva nya pedagogiska grepp och till att börja föra 
skrivdidaktiska samtal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




