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Högskoleverket konstaterar i rapporten Förkunskaper och krav i högre utbildning (2009:16 R), att 

studerande på högskolor idag utgör en mer heterogen grupp än tidigare. Det handlar bland annat om 

studenter med sämre förmåga att uttrycka sig i skrift, som också förväntar sig mer hjälp och service 

än tidigare. För högskolans del innebär det nya utmaningar, som dels handlar om att kunna utmana 

studenter med högre förkunskaper och dels om att lyfta dem med låg kunskapsnivå till en akademisk 

nivå. Högskolan ska klara detta utan att sänka rådande kunskapskrav, vilket är en stor utmaning.   

De studenter som saknar tidigare erfarenhet av att studera på högskolan måste erbjudas en bra 

studiemiljö, menar Ask i sin avhandling Vägar till ett akademiskt skriftspråk (2007). På 

Lärarprogrammet vid Högskolan i Borås såg man och gjorde sig beredd att möta dessa nya studenter. 

Hösten 2008 anställdes en adjunkt i svenska språket på institutionen för pedagogik på heltid för att 

möta upp och stödja denna grupp av studenter. Läraren skulle fungera som ett komplement till den 

studentservice som finns centralt på högskolan. 

Med detta som utgångspunkt handlar arbetet på lärarprogrammet idag om att möta de 

förväntningar studenterna har på service angående sitt skrivande och sin textbearbetning. Under 

föregående läsår formades verksamheten som idag utvecklats till ett preventivt och långsiktigt 

arbete. Det handlar om att tidigt i utbildningen upptäcka de behov av stöd som finns och att utifrån 

detta erbjuda studenterna relevant utbildning och undervisning kring det akademiska skrivandet.   

Fortlöpande ges support, både individuellt och i grupp, utifrån respektive students förkunskaper och 

behov.  Enligt Ask (2007) krävs både ett individuellt stöd och arbete från institutionens sida för att 

studenterna ska få möjlighet att bli medvetna om att det akademiska skrivandet kan utvecklas. 

Ansvaret för att våra elever och studenter tillägnar sig ett korrekt skrivande åligger samtliga lärare 

och ämnen, från gymnasieskolan till högskolan och universitet. Författaren menar att det är först på 

högskolan studenten kan träna det verkliga akademiska skrivandet. I ett nära samarbete med lärarna 

på lärarprogrammet i Borås utformas idag fler språkligt genomarbetade examinationer.   Under 

utformningen handlar det om att kvarhålla en akademisk nivå som möter såväl utbildningskrav som 

mer studieovana studenter.  Mitt föredrag handlar om arbetet med att möta den heterogena 

studentgruppen på lärarutbildningen i Borås. 

 

 


