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Innehåll

• Lite om studenternas problem och om läsande och skrivande i 
allmänhet

• Om ett projekt rörande möjlighet att göra ett diagnostiskt test av
studenternas färdigheter rörande akademiskt skrivande

• Hur jag ser på möjligheter och nödvändigheter att inkludera övningar
som gör det möjligt för studenterna att reflektera över sitt lärande
och förbättra sitt akademiska skrivande



Vilka problem har studenterna? 
Som ”worst case scenario”
• De förstår inte den uppgift de fått

• De genomför inte uppgiften så som lärarna har tänkt sig

• De klarar inte av att identifiera var de ska söka för att få användbara 
sökresultat

• De använder inte funktionella sökord eller lämpliga sökstrategier för 
att göra sökningen effektiv och genomskinlig

• De klarar inte av att avkoda de texter de hittar

• De ägnar för mycket tid åt formalia (formalia här = hur texten som ska 
lämnas in ska vara formaterad).



I: antologi från LegiLexi Stiftelse
https://legilexi.org/

https://legilexi.org/


L = A x S

•Läsning = Avkodning + Språkförståelse
•0 = 1 x 0
•0 = 0 x 1

• Ursprungligen från en teoretisk modell:
Gough, P. & Tunmer, W. (1986) The simple view of reading. Remedial
& Special Education, 7, pp. 6-10



Lärdomar från ett pilotprojekt

• Diehl, Monika; Näslund, Monica; Hed, Helen (2019) ”Skrivsvårigheter, 
demokrati och lärarutbildning: utmaningar, förutsättningar och 
möjligheter.” Rapport från Pedagogiska institutionen, Umeå 
universitet.

Tillgänglig i DiVA som fulltext

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aumu%3Adiva-164683


Bedömning för återkoppling

• Innehåll – vet de vad ett referat 
är?

• Disposition – styckeindelning, 
flyt i texten.

• Stilnivå – meningsbyggnad, 
talspråklighet mm

• Vaghet – ex syftning

• Ordval – konstruktioner

• Lokala fel – ex stavning, 
särskrivning



Preliminära resultat

Totalt antal deltagande studenter: 174 st

Fungerar – 27 st

Bör jobbas med – 80 st

Fungerar ej – 67 st

De största problemen: 
• styckeindelning, 
• meningsbyggnad, 
• stilbrott, 
• dålig begreppskunskap,
• referatteknik



Återkoppling till studenterna och skrivstugor

• Alla deltagare fick igen sina texter och vår bedömning 

• Alla var välkomna till skrivstugorna för att där få hjälp i samband med 
nästa skrivuppgift

• Men i första hand uppmuntrade vi de som behövde förbättra sitt 
skrivande att komma

• Och de kom …



Skärmklipp från Mediearkivet

Det var denna text 
studenterna skulle läsa och 
skriva ett referat om.
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Vad vill vi att studenten ska kunna?

• Kunna avkoda uppgiften

• Formulera en eller flera relevanta sökfrågor

• Bedöma det sökresultat de fått

• Extrahera information ur valda källor

• Hänvisa korrekt till valda och använda källor

• Analysera, reflektera samt 

• slutligen göra en syntes av funnen information och egen kunskap

• Leverera den i skriftlig och/eller muntlig form
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Hopkins, K.,Moll-Willars, E. & Dunham, J. (2020, 21 maj) Setting students up for success with science literacy [Webinar] Elsevier/ScienceDirect. 
http://go.elsevier.com/webmail/716563/86692928/e639dafc79e7564c42f24b7c210490b9e789e16e88729085412321820b6cf926

http://go.elsevier.com/webmail/716563/86692928/e639dafc79e7564c42f24b7c210490b9e789e16e88729085412321820b6cf926


Kvalitet genom skrivande?

• Tillsammans kan vi hjälpa studenterna till ett bättre skrivande

• Våga använda diagnostiska tester och hitta en gemensam terminologi 
för transparent och tydlig återkoppling till studenterna

• Att lärarna tar ansvar för den del av språket som är ämnesanknutet

• Förmedla läsandets betydelse för skrivandet till studenterna

• Då når vi även demokratimålet

• Och får studenterna att se att vi alla erbjuder dem viktiga pusselbitar 
till deras kunskapspussel



Lärare, bibliotekarier, språkpedagoger –
tillsammans ger vi studenterna stöd och 
tillhandahåller resurser

Tack för att ni lyssnade.


